PARKERINGS PM
Parkering sker på kommunala parkeringsplatser i centrala Motala, strax utanför tävlingsområdet. Dessa är
belägna 500 -1700m gångväg från arenan. Nedan redovisade karta visar parkeringsplatsernas placering
markerade med ett P.
Skyltning kommer bara att finnas i form av skärm vid infart till parkering.
Parkering sker på egen hand i befintliga parkeringsrutor.
En ”Områdeskarta” som går att förstora finns på denna länk: https://goo.gl/fhbwsQ samt på Eventor.

Följ sedan uppfångande rödvit snitsel till arenan i sydvästlig riktning (Grön linje på kartan ovan). Notera
att tävlingsområdet är avlyst från kl 16.00 och den som beräknar att ankomma till arenan senare måste
då under alla omständigheter följa den snitslade vägen från parkeringarna till arenan. Alla övriga vägar
till arenan är att betrakta som tävlingsområde (dvs förbjudet att beträda) efter denna tidpunkt.
Överträdelse innebär diskvalifikation.
Då antalet parkeringsplatser i centrala Motala (tävlingsområdet) är begränsat vill vi gärna låta dessa vara
tillgängliga för icke-deltagare. Detta för att minimera onödig trafik i form av icke-deltagare som cirkulerar
runt i jakt på lediga parkeringsplatser
i tävlingsområdet under tävlingen. Därför vill vi att ni parkerar på av oss anvisade parkeringsplatser även
om ni ankommer till Motala tidigare på tävlingsdagen.
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För er som ankommer till Motala tidigare under tävlingsdagen finns det dock ytterligare 3 parkeringar
som det går bra att parkera på. Dessa ligger i tävlingsområdet. Det betyder att om ni använder dessa
parkeringar så MÅSTE ni vara ute ur tävlingsområdet innan kl. 16:00 och ni har ingen möjlighet att återvända till parkeringen innan tävlingen är avslutad. Till dessa parkeringar finns ingen särskild vägvisning
av arrangören (dock finns ordinarie vägskyltning till dessa) och det finns inte heller någon snitslad väg till
arenan från dessa. Därför bör ni ankomma till Motala senast 15:30 på tävlingsdagen för att hinna förflytta
er ner till arenan.
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Följande 3 parkeringsplatser är det som gäller:
Kartbild HÄR
Parkering1 - ”Hamnparkeringen”, i direkt anslutning till arenan.
Parkering 2 - ”Kanalparken”.
Parkering 3 - ”Parkeringshuset Akasian”
Samtliga är avgiftsbelagda och det finns begränsat antal platser på varje parkering.
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