PM Brösarpssprinten 9/4
elitklasser - se separat PM-Bulletin 2
Arena

Brösarps skola, följ anvisning från väg 19 ca 1 km S. Brösarp. Undvik att köra
väg 9 genom Brösarp p.g.a. pågående antikmässa. Deltagare i elitklasser får
inte köra väg 9 genom Brösarp - avlyst. Avstånd parkering-arena 7001500 m.

Start

Start 2, orange-blå snitsel 700m. Samtliga klasser utom elitklasser.
Överdragskläder transporteras till arenan av arrangören.

Direktanmälan

Inskolning, U1, U2, ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7. Se särskild PM.

Startmetod

Alla ungdomar t.o.m. 14 år får ta kartan en minut före start. OBS. DH16 får
kartan i startögonblicket! ÖM klasser, U-klasser och inskolning ska
startstämpla.
SOFT:s tävlingsregler för sprintdistans, med undantag för klädsel.
OBS. Heltäckande klädsel! Björnbärssnår kan förekomma.

Tävlingsregler
Klädsel
Skuggning

Skuggning tillåten i U1, U2, inskolning och öppna motionsklasser.
Skuggkartor finns i U-klasser och inskolning.

Stämpling

Sportident används. Töm och checka bricka på väg till start. Om ljud- eller
ljussignal inte uppfattas vid stämpling, är det den tävlandes ansvar att
stämpla med stiftstämpel i reservruta på kartan.
För brickändring tävlingsdagen tas en avgift på 25 kr ut.

Brickändring
Karta
Lokala tecken

Nyritad 2016 av Maths Carlsson, offset-tryckt förutom ÖM klasser, som har
färglaserutskrift. Skala 1:5000, 2.5 m ekvidistans.
x lekredskap, bänk/bord, tydlig skylt el.dyl.
o cementring eller grillplats
x Rotvälta/hög stubbe

Kontrollbeskrivning

Finns lösa vid start samt tryckta på kartan.

Terräng

Svag till måttlig kupering i tätbebyggt område. Mestadels asfaltvägar.
Inslag av öppen hedmark för vissa klasser.

Förbjudna områden

All tomtmark är givetvis förbjuden att beträda, liksom på kartan
rödstreckade områden! Överträdelse medför uteslutning. Vakter finns.

Trafik

Biltrafik förekommer i tävlingsområdet. Iakttag stor försiktighet! Håll till

höger vid möte av andra löpare!
Mål

Separat målfålla för elitklasser. Kolla så att du springer i rätt fålla.

Toa
Dusch

OBS. Toaletter på arenan och vid start.
Varm dusch vid arenan.

Maxtid

60 minuter.

Miniknat och barnpassning Vid skolan.
Servering

Vid arenan. Kontant betalning eller Swish.

Sportförsäljning

Team Sportia, SOFTs huvudsponsor.

Priser

Pris till alla i U-klass och inskolning. Hämtas direkt efter målgång vid
prisbordet. Rikligt med priser i övriga ungdomsklasser.

Liveresultat/speakerljud

Liveresultat/speakerljud kommer att finnas on line.

Livelox

Kartor och banor kommer att laddas upp till Livelox.

Banläggare
Tävlingsledare
Ban- och
tävlingskontrollant
Jury

Jan Nilsson
Jonas Gustafsson
Thomas Henmyr, OK Vilse
För Skånes OF:
Malmö OK (3 pers)

