Inbjudan
Sommarsprint 2016
Individuella tävlingar i Sprintorientering
Örebro 8, 12 och 26 juni
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna att vid tre tillfällen under juni 2016 tävla i sprintorientering i
Örebro. Sommarsprint #1 och Sommarsprint #2 genomförs onsdag den 8 juni respektive söndag
den 12 juni - och vi tillämpar ”fri intervallstart” dvs. startstämpling på dessa tävlingar vilket
innebär att du kan starta när det passar. Stor final är söndag den 26 juni och Örebro City Sprint
som i år också är en internationell WRE-tävling med elitklasser.
Kom och upplev några trevliga, intensiva, och förhoppningsvis
sommarvarma tävlingar på sprintkartor i och runt Örebro. Alla tre
arrangemangen erbjuder ett välorganiserat TC, bra utbud av försäljning,
bra speakerservice och naturligtvis online-rapportering.

Tävlingsdagar
Datum

Tävling

Plats

Webblänkar/Kartlänk

Onsdag 8
juni

Sommarsprinten #1
Fri starttid från 17:30
(kväll)

Brickebackens IP
Saxons väg/Glomman

Anmälan:
http://eventor.orientering.se/Events/Show/13348
Karta: http://goo.gl/maps/53SoV

Söndag 12
juni

Sommarsprinten #2
Fri starttid från 10:00
(dag)

Örebro Universitet
Campusområdet

Anmälan:
http://eventor.orientering.se/Events/Show/13349
Karta: https://goo.gl/maps/xNqzGnRFQur

Söndag 26
juni

Örebro City Sprint
(World Ranking
Event)
(Sommarsprinten #3)

Drottningparken
(Virginska skolan)

Anmälan:
http://eventor.orientering.se/Events/Show/11136
Karta: https://goo.gl/maps/N4vHgtzkJgw
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Sommarsprinten #1 – Brickebackens IP
(onsdag 8 juni)
Samling

Tävlingsarenan är belägen vid Brickebacken IP norr vid Saxons väg/Glomman
Kartlänk till tävlingsarenan: http://goo.gl/maps/53SoV

Terräng

En blandning av skog, parkmark samt bostadsområden där det finns både flerfamiljshus och småhus.
Skogsmarken har mestadels god eller mycket god framkomlighet – men en del grönområden finns.
Svag till måttlig kupering. I delar av tävlingsområdet finns det måttligt trafikerade gator, parkeringar
och cykelbanor. Iaktag försiktighet! Ta det lite lugnt när du rundar husknutar!

Karta

Ursprungligen ritad 2013/14 av Mats Carlsvärd och Anton
Frendelius, samt utökad både 2016 och 2017 av Mats
Carlsvärd.
Följer sprintnorm ISSOM 2007, svensk version 2010.
Ekvidistans: 2 meter.
Kartskala: 1:4 000.
Samma kartskala och symbolstorlek för alla klasser.
Kartans meridianer har blå färg.

Parkering

På anvisad plats bredvid fotbollsplanerna och i anslutning till arenan. Vänligen parkera inte på gatorna
i villaområdet Brickeberg. Om du inte har lång resväg: Använd cykel!

Anmälan

Anmälan till samtliga klasser via Eventor senast fredag den 3 juni
klockan 23:59. Föranmäl dig gärna till Öppen motionsklass så kan vi
trycka rätt antal kartor.

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdag den 7 juni klockan 23:59, mot 50 % förhöjd avgift.

Start

Preliminär start från klockan 17.30. Eftersom vi använder fri intervallstart (=fri starttid) så går det bra
att starta när det passar bäst. Observera att vi tillämpar intervallstart vilket innebär att vi släpper iväg
löpare varje minut och endast en löpare samtidigt per klass.
Tävlingen är rankingmeriterad för Sverigelistan.

Anmälningsavgift

Vuxna: 110 kr och ungdom t o m 16 år: 65 kr.
Svenska klubbar faktureras i efterhand

Startlistor/
Resultat

Anmälan till tävlingen medför publicering av deltagande och resultat på Internet.
Resultat och sträcktider publiceras på Eventor och WinSplits Online direkt efter tävlingen.
Tävlingen kommer att finnas tillgänglig på GPS-karttjänsten Livelox.
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Sommarsprinten #2 – Örebro Universitet
(söndag 12 juni)
Samling

Tävlingsarenan är belägen inne på campusområdet och utanför Kårhuset vid Örebro Universitet,
Studentgatan 7.
Kartlänk till tävlingsarenan: https://goo.gl/maps/2Gi1Kn28ZjD2

Terräng

En blandning av parkmark och campusområde med skolbyggnader och studentbostäder. Svag till
måttlig kupering. I tävlingsområdet finns det få trafikerade gator och biltrafiken är mycket begränsad
varför området passar utmärkt för barn och nybörjare.

Karta

Ritad ursprungligen 2013/14 av Mats Carlsvärd och
Anton Frendelius. Reviderad 2015 och 2016 av Mats
Carlsvärd.
Följer sprintnorm ISSOM 2007, svensk version 2010.

Ekvidistans: 2 meter.
Kartskala: 1:4 000.
Samma kartskala och symbolstorlek för alla klasser.
Kartans meridianer har blå färg.

Parkering

Det pågår ett annat evenemang på Universitetet samma
dag (Barnens Hinderbana) och det kommer därför att
vara mycket folk i området så parkera helst på
Universitets parkering A eller B (gamla huvudentrén)
eller tag cykel.

Tydlig information om parkeringarna finner ni på
Universitetets hemsida:
Webblänk till parkeringar: https://www.oru.se/omuniversitetet/hitta-hit/parkering/

Anmälan

Anmälan till samtliga klasser via Eventor senast fredag den 5 juni
klockan 23:59. Man kan även föranmäla sig till Öppna motionsklasser.

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdag den 9 juni klockan 23:59, mot 50 % förhöjd avgift.

Start

Start från klockan 10.00 (söndag) och vi tillämpar ”fri intervallstart” dvs. startstämpling vilket innebär
att man kan starta när det passar. ”Fri intervallstart” innebär att vi släpper iväg löpare varje minut och
endast en löpare samtidigt per bana och tävlingen är därför rankingmeriterande för Sverigelistan.
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Anmälningsavgift

Vuxna: 110 kr och ungdom t o m 16 år: 65 kr.
Svenska klubbar faktureras i efterhand

Startlistor/
Resultat

Anmälan till tävlingen medför publicering av deltagande och resultat på Internet.
Resultat och sträcktider publiceras på Eventor och WinSplits Online direkt efter tävlingen.
Tävlingen kommer att finnas tillgänglig på GPS-karttjänsten Livelox.

Priser

Pris i form av medalj delas ut till segraren i varje klass samt till de tre bästa deltagarna i
ungdomsklasserna.

Gemensam information för alla sprinttävlingar
Klasser

Klass

Klass

Klass

D21

H21

U2

D17-20

H17-20

ÖM 1

D16

H16

ÖM 5

D14

H14

ÖM 7

D12

H12

D10

H10

D35

H35

D40

H40

D45

H45

D50

H50

D55

H55

D60

H60

D65

H65

D70

H70

D75

H75

Stämplingssystem

SPORTident. Alla typer av löparbrickor kan användas, SI-Card 5, 6, 8, 9,
10, 11. Anmälda utan bricknummer tilldelas hyrbricka (30 kr). Borttappad
hyrbricka debiteras med 400 kr.

Tävlingsregler

SOFTs allmänna regler, samt anvisningarna för sprint-OL gäller. Fri klädsel.
Skor: Spikskor, dubbskor och dobbskor är förbjudna! Använd joggingskor eller liknande.
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.

Servering

Välsorterad marka vid arenan med kaffe, kaffebröd, smörgåsar, godis, dricka, korv och hamburgare.
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Dusch

Varmdusch inomhus finns vid arenan eller nära arenan (Sommarsprint #2).

Sjukvård

Finns vid arenan.
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Gemensam information
Huvudfunktionärer

Onlineteknik

Tävlingsledare:

Lasse Lundberg

+46 (73) 057 15 74

lasse.lundberg@telia.com

Bitr. tävlingsledare

Björn Alpberg

+46 (70) 268 80 80

bjorn.alpberg@gmail.com

Speaker/
kartritare

Mats Carlsvärd

+46 (70) 966 32 58

mats.carlsvard@gmail.com

Banläggare

Christer Tapper

+46 (70) 216 53 89

tapper.christer@gmail.com

Tävlingskansli

Karin Kraft

+46 (73) 092 21 91

kkraft@bredband.net

Ban- och
tävlingsrådgivare:

Torun Pahlm

+46 (70) 293 62 14

torun.pahlm@telia.com

Last Mile Communication (LMC) är
officiell sponsor av radioutrustning för
online-kontroller.

http://www.lastmile.se/
E-post: tomas@lastmile.se
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