PM Publiktävling - Citadellsprinten
Fredag 13 April 2018
Elitklasser

För deltagare i Swedish League/WRE klasser, se “Bulletin 2” på Eventor och på arenan.

Samlingsplats

Samlingsplats Kasernplan, Landskrona, GPS 55.871735, 12.828411. Stödvägvisning från
infartsleden till Landskrona Rv17/Österleden. Ta av från E6/E20 vid trafikplats ”Landskrona
S” (nr 25), kör i riktning mot Landskrona.
OBS! Deltagare i huvudelitklasser måste åka direkt till Karantänen, Semmehallen, Gustav
Adolfskolan. Höstgatan, GPS 55.876344, 12.845369. Deltagare I huvudelitklasser får inte
besöka arenan före tävling.

Parkering

På ordinarie parkeringsplatser i centrala Landskrona. Deltagare får själva hitta lämplig
parkeringsplats. Till hjälp finns Parkerings-PM på Eventor.

Stämplingssystem

Sportident. SI-card 5,6,8,9,10,11, Comcard, SIAC (ej touchfree) kan användas. Sport-identbricka kan hyras för 30 kr/dag. Förlust av Sportident-bricka kommer att faktureras klubben
med 400 kronor.

Startavgifter

Vuxen (17 år-): 130 kronor, Ungdom: 75 kronor
Svenska klubbar faktureras i efterhand, utländska löpare betalar i förskott.
IBAN: SE68 8000 0831 3952 4280 1651 BIC/SWIFT: SWEDSESS
Bankgiro: 880-4916 och Swish: 123 042 55 53
Ange namn, klubb och tävling vid betalning. Betalningsmottagare: Rävetofta OK
I undantagsfall kan betalning ske på arenan.

Arena

Kasernplan, Landskrona, för detaljer se arenakarta på Eventor eller på Arenan.

Start

Första ordinarie start för publikklasser kl.17:00. Efteranmälda startar före. D10 och H10 har
fri starttid mellan 17:00 – 18:30.
Huvudelitklasser startat 14:00-17:00. Följ gärna elitlöparna från arenan där det finns
storbilds-TV.

Till Start

Start 1, endast för huvudelitklasser via karantänen, se Bulletin 2.
Start 2, alla publikklasser samt H18E2 och M21E2.
Avstånd Arena-Start 300 m, följ orange/blå snitsel.

Sen start

Anmäl sen ankomst vid starten. Följ funktionärernas anvisningar.

Maxtid

En timme för alla klasser.

Töm & Check

Töm och check finns på väg till startplatsen, nära startplatsen. Sportident-bricka kan hyras
vid direktanmälan för 30:-/dag.

Skuggning

Löpare i tävlingsklasser DH10 t.o.m. DH21 får inte skugga annan löpare före eget lopp. För
övriga är skuggning av löpare i klasserna U2 och ÖM1 tillåten.

Överdrag

Ingen transport av överdrag från start till arenan.

Klädsel

Inget krav på heltäckande klädsel, kortbyxor och linne är tillåtet.
OBS! Skor med metalldubbar är förbjudna.
Varje löpare ansvarar själv för sin klädsel. Följs inte reglerna kan det medföra startförbud.

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningar finns både lösa och tryckta på kartan för alla klasser.

Karta

Landskrona Citadellet, skala 1:4000, ekvidistans 2 m.
Ritad 2017 enligt sprintnorm av Per-Ola Olsson.
De flesta tävlingsklasser har kartan tryckt på Teslin, ett syntetiskt tryckmaterial som tål
vatten och slitage. Tryckt av Kartsam. Ingen plastficka.
Öppna klasser och enstaka tävlingsklasser har färglaserutskrift i plastficka.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler för Sprint gäller, tänk på de specifika sprintreglerna
https://eventor.orientering.se/Documents/Event/7975/1/Sprintregler

Lokala karttecken

Terrängbeskrivning

Svagt kuperad varierande stadsmiljö med inslag av parkytor. Större och mindre byggnader.
Med varierad planbild.

Kontroller

Vid kontrollen finns skärm, en eller två SI-enheter och eventuellt stiftklämma. Vid utebliven
ljud- eller ljussignal stämplar du i den andra SI-enheten eller med stiftklämma på kartan samt
rapporterar det i sekretariatet.

Trafik

Trafik förekommer i tävlingsområdet, var uppmärksam vid passage av vägar. Cyklister och
fotgängare är också vanligt förekommande i området.

Avlyst område

Deltagare i publiktävlingen får inte vistas i tävlingsområdet på tävlingsdagen, förutom under
eget lopp eller som skugga. Karta med avlyst område finns på www.slskane2018.se och
Eventor.

Förbjudna områden

Det är absolut förbjudet att beträda tomtmark. Förbjudna områden eller förbjudna
passager kan vara markerade med blå/gula band, dessa är förbjudna att passera.
Kontrollvakter förekommer i tävlingsområdet och rapporterar överträdelser. Tänk på att
staket makerade med dubbla taggar inte får passeras. Deltagare som inte följer reglerna kan
komma att diskvalificeras.

Målgång

Alla ska läsa av brickan i sekretariatet oavsett om du fullföljt eller inte.

Öppna banor

Lätta, medelsvåra & svåra banor finns att köpa vid direktanmälan. Se separat PM.

Resultat & online

Resultat publiceras på arenan och på Eventor. Karta och banor läggs upp på Livelox
(www.livelox.com). Tävlingen kan följas online via länkar från
www.slskane2018.se/Liveresultat/ och Eventor.

Prisutdelning publik+E2 DH18-DH90 Vinnaren i respektive klass hämtar själv sitt pris i pristältet.
DH10-DH16 Prisutdelning så fort klasserna är klara.
U2 Får pris direkt efter målgång.
Mat o dryck

Inget marketenteri på arenan. Konsthallens café som ligger i tävlingsområdet är tillåtet att
besöka för deltagare i publiktävlingen fram till kl 17:00. Endast markerad väg (300 m) får
användas vid besök till caféet. Se Arenakarta och följ skyltning. Var uppmärksam på löpare I
närheten av caféet. För annan mat och dryck så besök Landskrona centrum endast 150 m
från arenan. Där kan ni hitta flera restauranger och caféer.

Första Hjälpen

Personal finns på arenan.

Barnpassning

Finns inte på denna tävling. Barnpassning och Miniknat kommer finnas på tävlingarna i
Klåveröd lördag-söndag.

Dusch

Omklädning och dusch finns inomhus vid arenan. OBS! Gemensam passage för herrar och
damer mellan omklädning och dusch.

Toaletter

Finns på olika platser vid på arenan, se arenakarta.

Sportförsäljning

Pölder Sport, www.polder.se finns på arenan.

Camping

Uppställningsplatser för husvagnar och husbilar finns precis intill lång och
medeldistanstävlingarna i Klåveröd, see Camping PM på Eventor.

Tävlingsledare

Magnus Thuresson, OK Silva, +46 703 837994, magnus.thuresson@gmail.com

Bitr. tävlingsledare

Britt Forsell Pirozzi, OK Silva, +46 76 1177076, britt.forsell@gmail.com

Banläggare

Christina Olsson, OK Silva, +46 70 8340691, christina.olsson@goin.se

Ban- och tävlingskontr.

Bo-Arne Olsson, Eslövs FK, +46 72 2059679, baolsson71@gmail.com

Tävlingsjury

Anne Udd, SKOF och från Härlövs IF (3 personer).

Hemsida

www.slskane2018.se

E-post

Lycka till!
Tack till våra sponsorer!

orientering@oksilva.nu

