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Park Tour Värmland
Deltävling 3
23 maj 2018
Samling
Karlstads Universitet, utanför huvudingången.
Karta
Kronoparken. Karta ritad 2016 enligt sprintnorm. Skala 1:5 000, ekvidistans 2,5 m. Kartritare är Per
Bengtsson. Mindre revidering (nya hus inritade) maj 2018 av Tom Hollowell.
Terrängbeskrivning
Bostads- och skolområden med inslag av tätortsnära skogar. Stort inslag av cykel- och gångbanor.
Det finns några trafikerade vägar i området och därutöver kan viss fordonstrafik förekomma på
parkeringar etc. Vidtag försiktighet vid passering av trafikerad väg! Underlaget består mestadels av
asfalt, med inslag av gräs och skog. Rekommenderade skor är terränglöpningsskor eller OL-skor
utan metalldubb. Generellt sett mycket god framkomlighet. Kuperingen är svag.

OBSERVERA: I slutet av alla banor passeras en trafikerad väg. Tänk på att ni kan vara trötta
och se er för en extra gång innan ni korsar vägen!
Banor och klasser
•
•
•
•

Lång bana (3-3,5 km): Damklass och Herrklass
Kort bana (2-2,5 km): Damklass och Herrklass
≤12 (1,5-2 km): lättare bana för alla upp till och med 12 år (en klass)
Prova På (1,5-2 km): lättare bana för den som vill prova på

Samtliga banor finns även som öppen klass. Dessa räknas inte med i PTV.
Tävlingsregler
SOFTs tävlingsregler. Kom ihåg att det är sprint och se till att du vet vilka karttecken som är
förbjudna att passera. Förbjudna områden kommer inte vara markerade. Det är löparens ansvar att
känna till och följa reglerna. Du kan friska upp dina kunskaper med hjälp av detta dokument:
http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana-tavla/stoddokument/sarskilda_sprintregler_och_karttecken.pdf.
Stämplingssystem
SportIdent. Ange bricknummer vid anmälan. Bricka finns att låna. Borttappad bricka debiteras med
350 kr. Alla SI-brickor kan användas.

Anmälan
I Eventor senast 20 maj kl. 23.59. Efteranmälan fram till 22 maj kl 20.00. Därefter på plats i mån av
kartor. Anmälan till prova på kan göras på plats. Anmälda godtar att namn publiceras på internet.
Pris
Gratis! OK Tyr bjuder på tävlingen för att fira World Orienteering Day.
Start
Ca 600m från arenan. Följ snitsel. Fri minutstart för alla klasser mellan 18.00-19.00.
Kontrollbeskrivning
Inga lösa kontrollbeskrivningar, de finns endast tryckta på kartan. Gäller samtliga klasser.
Transport
Ta bussen! Karlstadbuss linje 1, 2, 3, 52, 53 och 57 stannar vid hållplatsen ”Universitetet”. Många
länsbussar stannar även här. Tar du bilen kan du parkera på betalparkeringar i närheten av
universitetet.
World Orienteering Day – var med och slå världsrekord!
Tävlingen sammanfaller med World Orienteering Day. Deltagarsiffror kommer att rapporteras på
hemsidan www.worldorienteeringday.com, där vi anger antal deltagare inom olika åldrar och kön.
Har du frågor kring detta är du välkommen att fråga projektledare Jenny Nilsson
(jenny.nilsson@orienteering.org).
Micro-OL
Det kommer att finnas en Micro-orientering vid arenan där ni kan utmana varandra!
Priser i Park Tour Värmland
Totalsegraren (fyra deltävlingar) i dam- och herrklassen på långa banan kommer i år tack vare en
sponsor att få ett träningsbidrag på 2000 kr var. Tvåan och trean kommer att få presentkort på
Löpex Sport.
Medaljörerna i dam- och herrklassen (totalen) på korta banan kommer att få presentkort på Löpex
Sport.
På finalen, som är den 30 maj hos Kils OK, kommer det dessutom att lottas ut ett presentkort på
1000 kr mellan alla löpare som har deltagit på samtliga fyra deltävlingar.
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare: Kirsty McIntyre

kirstymc93@gmail.com

Sekretariat: Tom Hollowell

tom@hollowell.com

Banläggare: David Wästlund

