Waxholms OK Inbjuder till

Earth Hour Rogaine 2018
En timme poängorientering i stadsmiljö.
Lördagen 24 mars 2010 kl 20.30 till 21.30
Samling

Campus Vaxholm ( Vaxholms IP)

Kollektivtrafik Buss 670 fr Tekniska högskolan (går med 20 minuterstrafik) till Pålsundsvägen
Hemresa från Pålsundsvägen 22.08, 22.38.
Anmälan

Senast torsdagen den 23mars via Eventor eller e-mail till info@waxholmsok.se

Klasser och anmälningsavgift Alla D/H klasser är både individuella och patrull 1-3 löpare. Mix klasserna är
för blandade patruller.
D -16 (födda 2002 och senare) 35 kr
D50- ( födda 1968 och tidigare) 70 kr
H-16 (födda 2002 och senare) 35 kr
H50- ( födda 1968 och tidigare) 70 kr
D17- ( födda 2001 och tidigare) 70 kr
Mix-16 ( födda 2002 och senare) 35 kr/person
H17- (födda 2001 och tidigare) 70 kr
Mix17- ( födda 2001 och tidigare) 70 kr/person
Mix50- (födda 1968 och tidigare) 70 kr/person
Efteranmälan i Eventor via e-mail till info@waxholmsok.se eller på tavlingsplatsen före 20.00
tävlingsdagen mot 50 % högre avgift.

Arena
Buss

Tävlingsform. Rogaining. ( Poängorientering). Besök så många kontroller du vill/hinner på 60 minuter.
Kontrollerna ger olika många poäng. Poängen räknas ihop. Avdrag ges för sen målgång. Den som fått
mest poäng vinner. Vid lika poäng vinner kortast tid.
Karta

Skala 1:10000 4 m ekvidistans och specialkartor (sprint 1:4000 kanske)

Terräng

Stadsmiljö med parker och snöiga småskogar.

Stämplingssystem Sportident. För de som inte anger sportidentbricka i anmälan tilldelar vi hyrbrickor.
Kartutlämning och genomgång, vid samlingsplatsen Vaxö IP kl 20.10
Start

Gemensam start kl 20.30. Start nära Arenan

Mål

På samma plats som starten senast kl 21.30. Poängavdrag vid sen målgång.

Trafik

Den stora genomfartsvägen genom staden är förbjudet område, den kan passeras via
en undergång, ett antal broar och ett övergångsställe. Detta är tydligt markerat på
kartan. I övrigt gäller trafikreglerna.

Service

Ombyte och dusch inomhus, nån slags servering, ev priser !!!!

Upplysningar info@waxholmsok.se eller 070 644 36 04

Välkomna !

