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MTB-O Träning
Onsdagen den 13 juni 2018
Tullinge, Brantbrinks IP
Samling: Brantbrinks IP, Tullinge SKs klubbstuga; GPS koordinater 59°11'36.1"N, 17°54'5.6"E
OBS! Vi kommer endast ha tillgång till omklädningsrummen och inte till storstugan. Ingång från
baksidan separat för Herrar och Damer.
Parkering: finns vid IP
Start: I direkt anslutning till TC. Fri start minutvis 18:00 – 19:30. Töm och check vid start,
startstämpling tillämpas. Kartan erhålles en minut innan start.
Direktanmälan: Ja, i mån av kartor på plats. Det kommer finnas gott om extra kartor.
Kostnad: 50kr på plats via SWISH, nr. 070 002 93 74 (rekommenderas). Det går även bra att betala
kontant -- ha gärna jämna pengar.
Stämplingssystem: Sportident för alla banor. Det kommer finnas SI-pinnar för utlåning.
Terräng: Blandad cykling. Delvis förekommer teknisk cykling.
Tillåtna cykelområden: Det är tillåtet att cykla på stigar, vägar, planer och samtliga nyanser av gult
och brun. Det är även tillåtet att cykla på sand (t.ex. sand-/grusgropen).
Det är inte tillåtet att cykla i skog. Det är inte tillåtet att cykla på tomtmark, markerade förbjudna
områden och stigar markerade med kryss eller överkorsade.
Kontroller/stämpling: Sportident-enheter med kodsiffra och skärm vid alla kontrollpunkter.
Mål: I direkt anslutning till TC. Glöm ej att målstämpla samt stämpla ut även om ni bryter.
Utstämpling sker bakom klubbstugan utanför omklädningsrummen.
Maxtid: Kontrollintagningen börjar klockan 21:00.
Ombyte och dusch: Inomhus i TSKs klubbstuga.
Cykeltvätt: Finns ej.
Resultatlista: Publiceras på Eventor samt WinSplits
Karta: Brantbrink MTBO, skala 1:10000/1:15000 (se Banlägder), enligt IOFs MTB-O norm (reviderad
juni 2018). Kartstorlek A4. Inga kontrolldefinitioner, kodsiffran kommer stå bredvid kontrollnumret
på kartan. Vid dåligt väder kommer det att finnas plastfickor.

Banlängder och kartskalor:
Lång – 12,8 km – 1:10000 och 1:15000 (kartbyte)
Mellan – 9,0 km – 1:10000
Kort – 6,0 km – 1:10000
Banläggare: Zdenek Liscinsky
Kontakttelefon: 070-002 93 74
Kontakt e-post: zdenek.liscinsky@gmail.com

Välkomna önskar Tullinge SK

