Natt-sprint-KM
Onsdag 2018-01-31
PM
Samling:
18:15 – Entrén till Huges kontor, Sjödalstorget 7, Huddinge Centrum (länk
https://kartor.eniro.se/m/ZCg2S )
Start:
Prolog - Gemensam start ca 18:30
Jaktstart – Så fort alla gått i mål och en startlista räknats fram.
Klasser och banlängder:
Bana Kort - D12 och H12 – Prolog 0,9 km / Jaktstart 1,5 km
Bana Lång - D16, H16, D21, H21, D55, H55 – Prolog 1,7 km (längre än i inbjudan) / Jaktstart 2,3 km
Gaffling:
Gäller prologen för Bana Lång.
Enkel diamantgaffling – Se nedan.
Observera att detta gör att flera kontroller kommer tas 2 gånger.
Dessutom kommer linjer korsa varandra.

Stämpelsystem:
SportIdent. Ett hemligt antal touch-kontroller förekommer.
Förbjudna områden:
Respektera sprintreglerna – M.a.o. Passera inget som på kartan är markerat som opasserbart.
Alla murar på kartan är markerade som opasserbara.
All plantering är förbjudet att springa på. Om du ser något som ser ut att vara en plantering eller
något annat välordnat som det kan vara olämpligt att springa över – spring inte över det även om det
inte är markerat som förbjudet område/förbjuden passage.
Sprintregler från SOFTs hemsida:
https://eventor.orientering.se/Documents/Event/7975/1/Sprintregler

Karta:
Skala 1:4 000 – ekvidistans 2,5 m.
Framställd 2017.
Passager och förbjudna områden är violetta.
Banpåtrycket är mer rödaktigt för att förbättra tydligheten.
Terräng:
Prologen - Blandad stad, park och skog.
Jaktstarten - Blandad stad och park.
Anmälan:
Efteranmälan på SMS till 070-198 89 37 senast tisdag 2018-01-30 kl 20:00.
Extra kartor kommer finnas på plats för den som vill direktanmäla sig. Vill du springa och har glömt
att anmäla dig - Kom dit. Det ska mycket till för att det inte ska finnas en karta till dig.
Startavgift är 40:- och debiteras klubbarna i efterhand.
Den eminenta kartan är framtagen och ägs av Snättringe och Snättringes löpare debiteras därför inte.
Dusch & ombyte:
Finns inte.
Däremot kommer troligen finnas möjlighet att ställa in grejer (vad ni nu har med er) samt troligen
möjlighet att gå in mellan Prologen och Jaktstarten. Ta hur som helst med er överdrag efter väder.
Tävlingsledning / banläggning / upplysningar:
Peter Andersson – anmälan petta.soders@live.se – 08-502 369 64 – 070-198 89 37

