PM
Borlänge SommarSprint 2
2018-06-13
Plats:
Parkering:
Anmälan:
Efteranmälan:
Avgifter:

Samling vid Fryshuset (tidigare Cosmos) i Folkets Park, Borlänge.
På allmänna parkeringar i centrala Borlänge. OBS Se separat Parkerings-PM.
Andra stora evenemang i Borlänge samtidigt. Långa köer!
Via Eventor (inställning närtävling). Ordinarie anmälan senast måndag 11/6 kl 23:59.
Efteranmälan kan ske på plats tävlingsdagen fram till kl 17.45 i mån av tillgång på
kartor mot 100 % förhöjd avgift (50 resp 100kr)
Ungdomar till och med 16 år 25 kr per tävling
Från 17 år och uppåt 50 kr per tävling
Faktureras klubbar i efterhand. Klubblösa betalar kontant på plats (eller via Swish
070-6765525 – notera namn och klass).

Klasser/
U1
U2
D10 och H10
D12 och H12
D14 och H14
D16 och H16

Karta:

-

990m
1070m
1070m
1350m
1680m
2370m

D21 och H21
D40 och H40
D50 och H50
D60 och H60
Öppen Kort
Öppen Lång

-

3130m
2390m
2410m
2320m
1350m
2850m
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Kontrollbeskrivningar: På kartan och lösa vid start.
Förbjudna områden: På kartan tjocka svarta staket och murar, mörkgröna häckar, gulgrön tomtmark och
rödstreckade områden får ej passeras. Överträdelse medför diskning. PM för
sprintorientering visas på Eventor och på arenan. Är du inte helt säker – Läs detta
noggrant.
Terräng:
Park och bostadsmiljö. Liten kupering. Måttlig trafik förekommer i området. Samtliga
banor passerar även en trafikerad väg med hastighet 40km/tim. Där
ungdomsbanorna passerar finns trafikvakter. Ta det trots detta försiktigt vid passage.
Var noggrann med att ta kontrollerna i rätt ordning. Korsande banor.
Klädsel:
Inget krav på heltäckande klädsel. Orienteringsskor med gummidobb eller
träningsskor rekommenderas. En hel del gång/cykelvägar med asfalt.
Start:
I anslutning till Arenan. Fri starttid mellan 18:00 och 19:30. Startstämpling.
Stämplingssystem: SportIdent. Startstämpling. En SI-pinne per löpare krävs, dvs. ingen pinne får
användas mer än en gång i tävlingen.
Hyrpinnar:
Kan lånas för 20 kr och lämnas tillbaka vid målgång. Ej återlämnad SI-pinne debiteras
med 500 kr.
Dusch:
Ingen dusch.
Toalett:
Toalett finns på arenan.
Priser:
De som deltar i båda tävlingarna är med i utlottning av priser.
Servering:
Ingen servering.
Resultat:
Rullande resultat på skärm vid målet. Resultat med sträcktider laddas upp till Eventor
direkt efter tävlingen (inställning närtävling). Banorna läggs ut på Livelox.
Resultatremsa med mellantider fås vid avläsning av SI-pinnen.
Regler:
SOFTs tävlingsregler gäller för tävlingen.
Upplysningar:
Claes Nideborn, 070-6650383, nideborn@gmail.com

