Sprintorientering i Stockholm
Stockholm City Cup 2018
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 3

Datum
Ons 16 maj
Ons 23 maj
Ons 30 maj

Tävlingscentrum
Skinnarviksparken
Farsta Centrum
Kristineberg

Sista ordinarie anmälningsdag
Sön 13 maj kl 23:59
Sön 20 maj kl 23:59
Sön 27 maj kl 23:59

Klassindelning
Klass Banlängd Klass Banlängd Klass Banlängd
(ca)
(ca)
(ca)
H17-

3 km

D17-

3 km

ÖM3

2 km

H16

3 km

D16

3 km

U2

1,5 km

H14

2 km

D14

2 km

H12

1,5 km

D12

1,5 km

ÖM3 och U2 har fri start. Övriga klasser har tidsstart enligt startlista. Skuggning är tillåten i U2.
Anmälan: Sker via Svenska Orienteringsförbundets anmälningssystem Eventor. Klubbanmälaren eller löparen själv
kan anmäla sig. Ordinarie anmälan kan göras t.o.m. söndagen före tävlingsdagen.
Efteranmälan: Kan endast göras på arenan kl 17:00-19:00 på tävlingsdagen.
Ej klubbanslutna löpare: Löpare som ej tillhör klubbar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet, samt
utländska löpare, kan anmäla sig på plats eller föranmäla sig senast kl 18:00 på onsdagen en vecka före
tävlingsdagen på sekretariat@stockholmcitycup.se. Kom ihåg att ange namn, bricknummer (om du har egen),
klubb, klass, startintervall och vilken etapp det gäller.
Starttider: När du anmäler dig kan du välja mellan 3 olika startintervall, t.ex."H17- 19:30-20:00". Blir ett intervall
fullt kan du bli flyttad till annat startintervall. ÖM3 och U2 har fria starttider.
Anmälningsavgift: Ungdom 70 kr, vuxna 115 kr. Efteranmälan 100 kr respektive 170 kr. För ÖM3 och U2 är det
ingen förhöjd efteranmälningsavgift. Hyra av löparbricka 30 kr per etapp. Stockholm City Cup fakturerar SOFTregistrerade klubbar efter varje etapp. Löpare som ej tillhör klubbar anslutna till SOFT betalar anmälningsavgiften
på plats före start eller betalar via plusgiro 123 55 34-3 senast 1 vecka före tävlingsdagen.
Start: Första start kl 18:30. Startlista finns tillgänglig på Stockholm City Cups hemsida samt på Eventor på
tävlingsdagens morgon.
Jaktstart etapp 3: En jaktstart med löparna i klasserna H17-, H16, H14, H12, D17-, D16, D14 och D12 som ligger
max 8 min efter ledaren efter två etapper kommer att genomföras på etapp 3.
Stämplingssystem: SportIdent kommer att användas. Ange eget bricknummer vid anmälan.
Kartskala: Anges i tävlings-PM som finns anslagen på arenan, på Stockholm City Cups hemsida samt på Eventor.
Parkering: I stort sett obefintlig. Använd kommunala färdmedel.
Dusch: Finns ej.

Läs mer på www.stockholmcitycup.se
Arrangörer: OK Södertörn och Sundbybergs IK

