PM till Bredaryds SOK:s
High Chaparral Sprinten söndag 10 juni
2018

Samling:

High Chaparral, Kulltorp, koordinater SWEREF 99 N: 6347284 E: 429279.

Vägvisning:

Från väg 152 Bredaryd – Hillerstorp, från avfarten till arenan 3 km.

Parkering:

Enligt anvisning, max 500 m från arenan. P-avgift 20 kr.
Övernattning tillåts inte på parkeringen eller i anslutning till arenan.

Karta:

Skala 1:4 000, ekvidistans 2 m. Blå meridianer. Digitaltryck.
Reviderad maj 2018. Sprintnorm. Ritad av Håkan Svensson. Förbjudna
områden endast markerade på kartan. Vissa förbjudna staket och
passager är markerade med gul / blå snitsel. Det finns konstgjorda
förbjudna passager.
Järnvägen är tillåten att springa på.

Banor:

Strax efter start passerar de flesta banor en smal bäck som går att
passera relativt enkelt på de flesta ställen. Men delvis är slänten ned
mot bäcken brant och besvärlig. Blå/gul snitsel visar var det är
olämpligt/farligt att passera. Två nybyggda broar underlättar passagen.

Terrängbeskrivning: Uppbyggd ”Westernstad” med stor mängd mindre hus, vägar, staket
och broar. Svag kupering. Mycket god framkomlighet.
Start:

Samtliga klasser orange/vit snitsel till start. Avstånd till start 250 m.
Startstämpling i samtliga klasser. Inga överdragskläder vid start. Inga
toaletter vid start.
Första start kl. 08:30. Efteranmälda startar före 08.30

Startmetod:

D/H10-14 erhåller kartan en minut före start. U-klasser, Inskolning och
Öppna klasser har startstämpling med fri starttid. Övriga klasser
erhåller kartan i startögonblicket.

Skuggning:

Skuggning får utföras först efter att eget lopp i tävlingsklass genomförts.

Maximal löptid:

50 minuter

Direktanmälan:

Anmälan i anslutning till Arenan. Öppna klasser Ö1, Ö4, Ö7. Samt U1

och U2.
Anmälan till kl. 9:10, start till kl. 9:20.
Servering:

Sedvanligt servering i anslutning till Arenan med bla. hamburgare, korv
mm. Vegetariska hamburgare finns liksom ett visst utbud av glutenfria
produkter.

Dusch:

Omklädning i tält på anvisad plats med gemensam gångväg till
varmdusch inomhus i anslutning till campingen. OBS inget ombyte vid
duscharna med hänsyn till camping gästerna. Rekommenderas stort
badlakan och badtofflor.

Toaletter:

I anslutning till Arenan. Inga toaletter vid starten.

Sjukvård:

I anslutning till Arenan.

Sportförsäljning:

Pölder Sport, Nässjö.

Knatteknat:

I anslutning till Arenan.

Prisutdelning:

I ungdomsklasserna samt HD21 HD20, HD18.

Regler:

SOFTs allmänna regler, samt anvisningarna för sprint-ol gäller.
Kontrollvakter finns utmed banorna.
Spikskor och dubbskor med metalldubb är förbjudna! Fri klädsel.

Klassindelning:

Tävlingsklasser DH10-DH80
U-klasser: U1, U2
Öppna klasser: Ö1, Ö4, Ö7
Banlängder enligt SOFTs rekommendationer. Dock kan löptiderna bli
något längre än vanligt beroende på områdets karaktär.

Strukna klasser:

D20, H20, D60, D85, H85

Jury:

Håkan Karlsson, FK Finn (ordförande)
Morgan Landelius, Lessebo OK
Jenny Johansson, OK Gisle

Huvudfuktionärer: Tävlingsledare: Håkan Svensson, 070-6293724, hakan.ina@gmail.com
Bitr. Tävlingsledare: Maria Auselius 070-9764411
maria.auselius@telia.com
Banläggare: Filip Trofast och Emil Auselius
Bankontrollant: Markus Josefsson, OK Vivill
Miljöansvarig: Maria Andersson
Tävlingskontrollant: Sven-Åke Karlsson, IKHP

Hemsida:

www.highchaparral-sprinten.se

Inträde till High-Chaparral på lördagen och /eller söndagen är rabatterat till 100 kr/dag vid
uppvisandet av ett armband som delas ut i samband vid målgång eller vid hotellets
reception. Barn under 1 meter går in gratis!

Varmt välkomna.

