Centrum OK inbjuder till Stockholms mästerskap i sprintorientering
Samling
Kälvesta Idrottsplats, Kälvesta. Koordinater: 59.386676, 17.866623
Kollektivtrafik
Alternativ 1: buss 159 från Spånga till “Godsterminalen”. Avgår 16:44 och 17:44 från Spånga station.
Alternativ 2: buss 116 och 119 från Spånga station till hållplats “Basgränd”, därefter 400 m till arenan.
Alternativ 3: buss 116 från Vällingby till hållplats “Basgränd”. Alt 2 och 3 avgår flera gånger i timmen.
Bil
Vägvisning från väg 275, Bergsslagsvägen i korsningen Fagerstagatan. Sväng in mot Schenkers stora
godsterminal. Begränsat med utrymme så samåk. Avgift 25 kr.
Klassindelning
Mästerskapsklasser: DH10-DH80.
U-klasser och inskolning (nyhet 2016-04-24): U1, U2, Inskolning
Öppna motionsklasser: Ö1, Ö2 och Ö3.
Banlängder enligt Stockholms OF:s bestämmelser.
Även löpare som representerar förening tillhörande annat distrikt än Stockholm har rätt att delta i tävlingen,
men kan ej tävla om distriktsmästartiteln.
Anmälan
Ordinarie anmälan via Eventor senast onsdag 4 maj 23:59.
Avgifter
Ungdom till och med 16 år 70 kr och övriga 110 kr. Inkluderat i ovan nämnda anmälningsavgift är 7 kr/
deltagare i plakettavgift (beslutat av StOF) som fakureras men inte ingår i tävlingsavgiften. Eventor visar
därför 63 respektive 103 kr.
Avgift för hyra av SportIdentpinne 30 kr tillkommer för de deltagare där bricknummer inte angivits eller som
hyr bricka.
Alla avgifter faktureras i efterhand.
Efteranmälan
Mot 50% högre avgift till och med söndag 8 maj 23:59 via Eventor.
Direktanmälan
Anmälan på arenan i öppna motionsklasser kl 17:30-19:00.
SportIdentpinnar finns att hyra på plats.
Ungdomar upp till 16 år 60 kr, övriga 100 kr.
Start
Första ordinarie start 18:30.
Öppna motionsklasser tillämpar fri starttid 18:30-19:30.
Karta
Sprintnorm, skala 1:5000, ekvidistans 2 meter. Utgiven 2008 och reviderad 2016 av Oskar Karlin.
Terrängbeskrivning
Rad- och kedjehusområde byggt 60-70-tal med inslag av närskog där framkomligheten mestadels är god.
Några tätare partier finns. Underlaget är mestadels asfalt och gräsytor i bostadsområdena. Kuperingen är
flack till måttlig.

Klädsel
Heltäckande då alla banor går genom skogspartier.
Stämplingssystem
Sportident används i samtliga klasser. Ange nummer för Sportidentpinne vid anmälan.
Service
Sedvanlig välsorterad servering med det lilla extra.
Dusch och ombyte
Ingen dusch. Ombyte utomhus.
Tävlingsledare
Jakob Skogholm, 070 516 60 04.
Banläggare
Lena Öhman och Oskar Karlin.
Upplysningar
tavling@centrumok.se eller tävlingsadministrativt ansvarig Henrik Persson, 0733 47 87 05.

Välkommen till disktriktsmästerskap i
sprintorientering på jungfrulig tätortsmark.

