Göteborg-Majorna OK inbjuder till

Sprint-cup etapp 2
Onsdagen den 18 maj 2011
Klasser och banlängder
D12
1,5 km
H12
D14
2,1 km
H14
D16
2,2 km
H16
D21
2,5 km
H21
D45
2,2 km
H45

1,5 km
2,1 km
2,7 km
3,2 km
2,7 km

Samling
Öster om idrottsplatsen i Mölnlycke.
OBS! Ingen vägvisning, se karta till höger.
Parkering
Parkering sker inte under arrangörens försorg utan på
löpares eget ansvar. Ett antal platser finns där pilen
markerat på kartan. Åk gärna kollektivt, Mölnlycke
centrum ligger inom gångavstånd.
Anmälan
Anmälan via Eventor senast måndag 16 maj klockan
20:00. Avgift HD12-16 25 kr. Övriga 45 kr.
Brickhyra 20 kr.
Efteranmälan
Kan göras mot 50% förhöjd avgift på plats kl 17-18 på tävlingsdagen. SI-brickor finns att hyra mot en
avgift på 20 kr.
Stämplingssystem
SportIdent, ange bricknummer vid anmälan.
Start
Första start kl 18:00 i anslutning till målet. Startlista publiceras senast på tävlingsdagens morgon på
www.gmok.se
Efteranmälda startar med början efter sist startande ordinarie i respektive klass.
Karta
Mölnlycke, utgiven 2008. Skala 1:5000, ekvidistans 2m. Ritad enligt sprintnormen.
Terräng
Bostadsområden, park och skog. Visa hänsyn till de boende i området och respektera
tomtmarksmarkeringar samt andra förbjudna områden, så som t ex häckar och andra opasserbara
karttecken enligt sprintnormen.
Var uppmärksam på bilar och andra fordon som kan förekomma på gator.

Kartjusteringar
En vägundergång som finns markerad på kartan, finns inte i verkligheten, den är markerad med ett
rött kryss på kartan. Inga banor passerar dock denna f.d. vägundergång, men det är möjligt att se
platsen där den skulle ha varit, på håll. Se kartprov uppsatt vid starten.
Ett nytt hus har tillkommit, det är markerat med lila raster på kartan. Se kartprov uppsatt vid starten.
Notera
Alla klasser utom HD12 har en kontroll som två gånger på banan. Var noga med att stämpla båda
gångerna och var uppmärksam på att ta övriga kontroller i rätt ordning.
Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller. Tävlande sker på egen risk.
Tävlingsledare: Frida Nero, Karolina Källstrand, Marie Linné
Banläggare: Marie Linné
Lycka till!

