Borås GIF hälsar dig välkommen till första etappen av O-EVENT

PM - Sprint by Night
Fredag 10 november 2017
SAMLING/ARENA

Borås Arena, insläpp från Skaraborgsvägen (östra sidan) mot Knalleland.
Kartor finns på o-event.se.

PARKERING

Allmän parkering i Knalleland och runt Borås Arena.
OBS! Vissa parkeringar max 2h, läs skyltarna. Parkering på bilförarens eget ansvar.

ANMÄLAN

Efteranmälan senast torsdag 9 november kl. 18:00.
Anmälan till direktbanor på plats mellan 19.00 – 21.00

START

Första ordinarie start kl. 20:00.
Start 1: Avstånd ca 900 m. I anslutning till trafikerade gator. Använd trottoar. Överdrag
transporteras från start. Ingen toalett vid start.

INSKOL., ÖM1, U1

Kommer att vara "ficklampsvänlig" bana.

STÄMPLINGSSYSTEM

Alla brickor utgivna av Sportident kan användas. Löparbrickor av typen SIAC ”Touch-free” kan
användas. Dock kommer inte ”Touch-free” funktionen att vara aktiverad i basenheterna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller, sprintnorm. Banan går delvis i skogsterräng, heltäckande klädsel
gäller. Maxtid 90 minuter.

KONTROLLBESKR.

Kontrollbeskrivning är tryckt på kartan. Finns även löst.

HYRBRICKOR

Brickor hämtas vid löparservice eller i samband med anmälan till öppna klasser. Kostnad 30:-.
Borttappad bricka debiteras med 500:-.

KARTA

Skala 1:4000, ekv. 2,0 m. Reviderad okt. 2017. Digitaltryckt nov 2017. Trottoarer utmärkta med
ljusare brun färg (20%) än område med övervägande biltrafik i mörkare brunt (40%).

TERRÄNG

Stads- & parkterräng. Banor rör sig i anslutning till trafikerade vägar, följ trafikvakters anvisningar.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Är enbart markerade på kartan.

NUMMERLAPPAR

I klasserna DH21, DH16 och DH14. OBS, nya nummerlappar varje etapp. Självservering vid start.
Säkerhetsnålar finns.

LEDX CUP

LEDX Cup berör klasserna DH10-21. För DH21 medför totalställningen i LEDX Cup seedad start
på ZOOrienteringen med LEDX-lampor som 1:a pris. Läs mer på o-event.se

TOALETTER

På norra läktaren (röd-vit snitsel), samt i anslutning till utgång mot start

DUSCH

Dusch-omklädning för herrar: Ryavallen, damer: Borås Arena OBS! Inga väskor i omklädningsrummen mer än vid dusch och ombyte. Detta för att optimera utrymmet

SERVICE

Välsorterad servering med sedvanligt utbud och grillade hamburgare.
Sportförsäljning genom SM-Sport. Enklare sjukvård i form av
omplåstring finns. Ingen barnpassning eller knatteknat.

PRISUTDELNING

Endast för klasserna DH10-DH21, Inskolning och U-klasser. Se
separat prisschema.

KONTAKT
Tävlingsledare:
Tävlingskontrollant:
Pressvärd:
Banläggare:

Thomas Almgren 0704-967633
Johan Lundblad
Thomas Almgren 033 – 23 33 96
Janis Sanders/Lars Ljungqvist

HEMSIDA: O-EVENT.SE

