Tävlings-PM
Lägerstafetten StOF:s sommarläger 31 maj
2015

Samling

Lida Friluftsgård utanför Tullinge. GPS koordinater 59.1635 17.8822.
OBS: det går inte att åka med bil till Lida från väster (väg 225)
fastän vissa äldre GPS-modeller visar detta.

Vägvisning

Med bil svänger du av väg 226 vid Botkyrka Hantverksby in på
Pålamalmsvägen. I denna korsning och resten av vägen är det
skyltat till Lida Friluftsgård

Kollektiva
färdmedel

Från pendeltågstationen i Tullinge går buss 721 till Lida
Friluftsgård. Tidtabell hittar du här:
http://sl.se/ficktid/vinter/H721.pdf

Parkering

Parkering av motorfordon får endast ske på Lidas allmänna
parkering. Samåk gärna! Det är absolut förbjudet att parkera
inne på området och på busshållplatsen!

Stämplingssystem

SportIdent. Brickan ska tömmas och checkas vid ingång i
start/växlingsfållan. Hyrbrickor lämnas tillbaka vid målgång.
Borttappad bricka debiteras klubben.

Laguppställning

Lämnas på Eventor senast kl 08.00 tävlingsdagens morgon.

Start

09.30 Stora lägerstafetten HD16
09.40 Lilla lägerstafetten HD12
09.50 Inskolningsstafetten
Starten sker på den plana gräsytan nedanför Lida värdshus.
Avstånd tältplats - start ca 250 m.

Klasser och
sträckor

Inskolning

Banlängd

Svårighetsgrad

Str 1*

1900 m

Grön, rak

Str 2

1900 m

Grön, rak

*En extralöpare tillåten.
Skuggning tillåten på båda sträckorna.

Lilla lägerstafetten
HD12

Banlängd

Svårighetsgrad,
gaffling

Str 1

2500 m

Gafflad, gul

Str 2*

1900 m

Rak, vit

Str 3

2500 m

Gafflad, gul

*Max två extralöpare tillåtna.
Skuggning tillåten på sträcka 2.

Stora lägerstafetten
HD16

Banlängd

Svårighetsgrad,
gaffling

Str 1

3900 m

Gafflad, orange

Str 2*

2500 m

Rak, orange (gul)

Str 3

3900 m

Gafflad, orange

*Max två extralöpare tillåtna.

Nummerlapp

Se startlista.
Inskolningsklass 1 – 29, sträcka 2 röda siffror
Lilla lägerstafetten HD12 100 – 149 , sträcka 2 röda siffror
Stora lägerstafetten HD16 200 – 249, sträcka 2 röda siffror
Eventuell extralöpare ska också bära nummerlapp.
Nummerlapparna delas ut i klubbkuverten i samband med
incheckningen till sommarlägret.

Kontrollbeskrivningar

Inga lösa kontrollbeskrivningar. Kontrollbeskrivningar är tryckta
på kartan.

Växling

Inkommande löpare målstämplar, lämnar sin karta till funktionär
och hämtar sedan nästa sträckas karta och växlar över till nästa
sträckas löpare. Glöm ej att läsa av din bricka efter målgång.
På kartplanket finns 3 kartor för andra sträckans löpare uppsatta
för samtliga lag. Löparen på sträcka ett måste ta alla kartorna
från kartplanket även om det bara finns en löpare att växla till.
Överblivna kartor lämnas till funktionär.
Om flera löpare springer andra sträckan ska den första löparen i
mål på andra sträckan växla till tredje sträckans löpare.

Kartutlämning

Vid tävlingens avslut.

Direktanmälan Finns ej.
Karta

Lida skala 1:10000. Ekvidistans 4 m.

Terrängbeskrivning

Terrängen består av mestadels lättframkomlig skog med rikt
stignät samt öppna gräs- och grusytor. Måtlig kupering.
Visa hänsyn till övriga besökande på Lida friluftsgård.

Dusch och
toalett

Duschar och toaletter finns inomhus i byggnad tillhörande Lida
friluftsgård. Toaletter finns även utomhus vid tältplatsen.

Servering

Marka med bl a fikabröd, godis och dryck finns vid tältplatsen. I
övrigt hänvisar vi till restaurangen på Lida värdshus.

Priser

Priser vid målgång till alla i inskolningsklass. De främsta lagen i
Stora – och Lilla lägerstafetten får pris vid prisutdelningen efteråt.

Resultat

Anslås på arenan samt publiceras på Eventor.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler tillämpas.

