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2017-08-16
Tävlingsdag
Samling

Kommunala
färdmedel

Onsdagen den 16 augusti 2017
Karlebytorpet, Gärtuna, Östertälje (WGS84 59°10'26.7"N 17°40'39.1"E)
Vägvisning från väg 225 för er som kommer norrifrån och från
Nynäsvägen/Gärtunavägen för er som kommer från Södertälje.
Se även Trafik-PM.
Från Östertälje pendeltågsstation är det ca 1,8km att gå till TC. Det är
tävlingsområde i skogspartiet mellan Östertälje station och TC så gå
gångvägen/vägen runt skogen.
Eller så kan ni ta anslutande buss (761, 756 - går varje kvart) som stannar ca
700m från TC. Hållplats Gärtuna, slutstation för båda busslinjerna.

Parkering
Starttider
Banlängder och
Klasser

Se även Trafik-PM.
På en anvisad plats på AstraZenecas parkering, max 300m till TC.
Frivillig parkeringsavgift, 20kr kontant eller swish
18:15 D16, H20, H12
18:20 D20, H16, D12
18:25 Inskolning
Str 1 (grön)
Str 2 (svart)
Str 3 (röd)
Inskolning

1,5 km (grön

1,5 km (grön)

1,5 km (grön)

D12

2,3 km (gul)

2,2 km (vit)

2,3 km (gul)

H12

2,3 km (gul)

2,2 km (vit)

2,3 km (gul)

D16

3,5 km (violett)

3,1 km (orange)

3,5 km (violett)

H16

3,5 km (violett)

3,1 km (orange)

3,5 km (violett)

Skuggning tillåten i inskolningsklassen.
1-3 löpare tillåtna på sträcka 2.

Gaffling
Nummerlappar

Str 1 (grön)

Str 2 (röd)

Str 3 (grön)

Str 4
(röd)

D20

3,2 km
(violett)

3,2 km
(violett)

3,3 km
(violett)

3,3 km
(violett)

H20

3,3 km
(violett)

3,3 km
(violett)

3,2 km
(violett)

3,2 km
(violett)

Ingen gaffling på någon sträcka.
Nummerlappar delas ut klubbvis i lagkuverten.
Inskolning, HD12 och HD16:
Sträcka 1 grön nummerlapp
Sträcka 2 svart nummerlapp
Sträcka 3 röd nummerlapp
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Omstart
Karta
Terrängbeskrivning

Brandhärjade
områden

Förbjudna
områden

Laguppställningar

Stämplingsystem
Felstämpling
Inskolning
Växling
Målgång
Publikkontroller
Direktbanor

Maxtid
Dusch
Toalett

HD20
Sträcka 1, 3 grön nummerlapp
Sträcka 2, 4 röd nummerlapp
Ta gärna med egna säkerhetsnålar, men det kommer att finnas extra i en
låda där ni hämtar ut lagkuverten om ni glömmer.
Omstart sker vid behov. Meddelas av speaker.
Östertälje, reviderad 2017, skala 1:5000
Stigrikt område med växlande vegetation. Vissa nya stigar har tillkommit vid
avverkning under 2016/2017, dessa är redovisade på kartan men kan i
enstaka fall vara otydliga. Området är mycket platt och snabblöpt, dock
finns en stor sydsluttning som dom längre banorna kommer att få ta del av.
Tyvärr har tävlingsområdet under sommaren drabbats av några
skogsbränder. De två områdena är små och det är endast det ena som är
markerat som förbjudet område på kartan eftersom att det ligger en del
rester från stockar osv på marken. Det andra området är inte redovisat på
kartan då det endast är undervegetationen som påverkats.
Det finns två bilvägar i kanten på kartan, dessa två är förbjudna att springa
på vilket redovisas på kartan.
Det förekommer även en del stora rishögar efter avverkade träd ute i
skogen. Dessa ligger tillfälligt i terrängen och redovisas INTE på kartan, även
om de kan vara mycket höga. Vi ber alla löpare att springa runt dessa då det
är mycket farligt att springa över dem.
Se även info om brandområden ovan.
Sportidentnummer och laguppställning uppges senast den 16 augusti
klockan 08.00 i Eventor.
Sena ändringar kan göras på lagändringsblanketten på tävlingsdagen.
Lämnas in senast 18:00 till lagkuvertsutdelningen.
Sportident
Om första löparen in till växel på sträcka 2 (där flera löpare kan springa) har
stämplat fel, medför det diskning.
Skuggning är tillåten i inskolningsklasser och skuggkartor finns vid
startpunkten. Glada och ledsna gubbar finns.
Stämpling i höjd med mållinjen, därefter lämnas kartan. Karta för nästa
sträcka tas från kartplanket och lämnas över till löpare på nästa sträcka.
Målgången sker på mållinjen, måldomare avgör placering. Stämpling sker
några meter efter mållinjen för sista sträckan.
Publikkontroll förekommer i HD20.
Ö3 2,3 km (gul svårighet)
Ö5 3,2 km (orange svårighet)
Ö8 4,7 km (violett svårighet, bitvis kontrollplockningskaraktär)
Endast anmälan på TC, 17:45-19:20. Start 18:00-19:30. Start vid TC.
Startavgift för vuxna 100 kr och 70 kr för ungdomar under 16 år.
Målet stänger 21.15
Inomhus. Ej spikskor inomhus!
Inomhus i respektive omklädningsrum samt toalett utanför sporthallen. Ej
spikskor inomhus!
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Servering
Första hjälpen
Prisutdelning
Resultat
Huvudfunktionärer

Upplysningar

Välfylld marka med hamburgare, korv, mackor och annat gott. Swish
accepteras och uppskattas, då kontanthanteringen bara blir svårare och
svårare.
I anslutning till arenan.
Prisutdelning när klassen är klar. Pris till alla i inskolningsklassen direkt efter
målgång.
Anslås löpande på arenan. Fullständig resultatlista finns på Eventor efter
tävlingen.
Tävlingsledning: Kristina Johander 0702035086 kristina.johander@live.se
Tomas Gauffin
Leif Bergman
Tävlingskontrollant: Anders Runander, Trosabygdens OK
Banläggare: Johan Ek-Larsson
Bankontrollant: Sven Undeland
Upplysningar Eventor eller https://www.facebook.com/melkersminne/
samt tävlingsledningen.

OBS: Melkers minne 2018 kommer att arrangeras
19 juni!

