PM
Staffans Minne

Individuell kvällssprint i Vadstena
Tisdagen den 15 maj 2018

Samling

Arena i Övre hamnparken nära slottet. Vägvisning från infart Vadstena södra. Därifrån till
valfri parkering från södra vägen, se karskiss på Eventor. OBS: Ingen biltrafik eller parkering
inom angivet område på kartskissen. Var ute i god tid så att ni säkert hittar en
parkeringsplats. Alla parkerar på egen hand efter anvisningarna på kartskissen. Ingen avgift
- P-skiva kan behövas på en del platser.

Start

HD 21, HD 14 och H 55 har lottad startlista och självservering av nummerlappar vid start.
Övriga klasser väljer ”fri” starttid från kl 18.00 till 19.30. På väg mot start finns listor för alla
klasser där man väljer och skriver in sitt Sport-Identnummer på önskad starttid och sedan
själv ser till att hålla denna starttid. OBS: Inskolning, U1, U2, ÖM1, ÖM5 och ÖM7 har
egen fålla och helt fri starttid som vanligt och ska alltså inte välja starttid. Se vidare
seprat start-PM på Eventor. Avstånd till start max 400 meter.

Efteranmälan Via Eventor senast söndag 13 maj kl 23.59, mot tilläggsavgift på 50 %. I ungdomsklasser
finns vakansplatser för anmälan på tävlingsdagen mot efteranmälningsavgift.
Direktanmälan Inskolning, U1, U2, ÖM 1, ÖM 5 och ÖM 7. Anmälan på arenan kl. 17.30 - 19.15
Karta

Sprintkarta ritad 2018 av Johan Knutsson enligt sprintnorm. 1:3 000 i klasser HD 10, HD 60
och äldre och i Ö1, Ö7, U1, U2 och Inskolning. Övriga klasser 1:4 000.
Specialtecken:
X = större staty, telefonkiosk eller järnvägsvagn
X = fontän
Kontrollangivelser:
Tryckta på kartan och lösa vid start.
Järnvägsspår:
Järnvägen på kartan är en museijärnväg där det är tillåtet att
springa.

Terräng

Gammal stadsbebyggelse och öppna parker. Noll kupering. Banorna går delvis på måttligt
trafikerade gator så var uppmärksamma.

Förbjudet
område

All tomtmark och med rött markerade områden på kartan. Innerstaden är avlyst för
tävlanden innan start. Uppvärmning sker i parkerna runt slottet.

Klädsel

Valfri. OBS: Skor med metalldubb ej tillåtet och lika med startförbud. Kontroll på väg till
start.

Stämpling

Sportident, alla typer av SI-brickor kan användas. Anmälda utan bricknummer tilldelas
bricka för en hyra på 25 kr. Borttappad bricka debiteras med 400 kr.

Maxtid

90 minuter

Dusch

Duschmöjlighet vid Katarinaskolan i Vadstena, snitsling ca 500 meter från arenan. Se också
kartskiss.

Toaletter

Toalettvagnar i anslutning till arenan och vägvisning till offentliga toaletter.
OBS: Ingen toa vid start.

Servering

Ingen servering. Vi hänvisar till de lokala restauranger och caféer som finns i nära
anslutning till arenan och till näraliggande matbutik.

Sjukvård

Omplåstringshjälp på arenan.

Barnpassning/ Finns ej. Däremot finns en fin lekplats vid arenan.
Miniknat
Priser

Priser i ungdomsklasser. Presentkort till de tre bästa i HD 21 och
H 55 (Staffan Runtegens sista klass). Dessutom lottas många ostar
ut till de som kommer i mål!

Tävlingsregler SOFT:s allmänna regler samt anvisningar för sprint-OL gäller.
Tävlingsledning Styrelsen i BOK. Kontaktperson: Mats Lönngren, 073 360 90 40
Banläggare

Håkan Gustafsson, 070 328 00 84, Henrik Tengvall, 073 975 36 09

Tävlings- och
bankontroll

Per Våtz, per.vatz@telia.com

VÄLKOMNA!
hälsar Boxholms OK

