PM
OK SILVA HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL

Lilla 5-dagars etapp 4 torsdagen den 14 juni 2018
Samling

Lödde Centrum/Nyvångsskolan, Centrumvägen Löddeköpinge.
Skärm vid Barsebäcksvägen i Löddeköpinge (Lödde Centrum).

Parkering

Vid Nyvångsskolan och Lödde Centrum i direkt anslutning till samlingsplatsen.

Anmälan

Anmälan görs på plats före start. Betalning kan ske kontant eller med Swish.
Avgift: 50:-/vuxen och 25:-/ungdom (-16 år). Ingen fakturering.
Vid Swish-betalning skicka till 123 105 16 22, ange namn, klubb och klass.

Klasser

H-16, D-16, H17-44, D17-44, H45- och D45-.

Stämpelsystem

Sportident stämplingssytem används. Hyrbricka 25:Töm och checka din bricka före start. Startstämpla!

Karta

OBS! Två kartor i plastfickan, vänd för byte mellan sprint- och skogskarta.
Karta 1: Löddeköpinge sprintkarta skala 1:5 000, ekvidistans 2,5 m.
Karta 2: Sandskogen skala 1:7 500, ekvidistans 2 m.
Kontrollbeskrivningar finns både tryckta på kartan och lösa vid start.

Terräng

Sprintkarta: Flackt bostads- och parkområde med många cykelvägar.
Skogskarta: Flack skogsmark med inslag av tätare områden. Stigrikt med
villabebyggelse. Björnbärssnår finns inom vissa partier.
Tomtmark (olivgrönt), är absolut förbjudet att passera. Gäller båda kartorna.
I östra delen av sprintområdet går en genomfartsväg som endast får passeras via
tunnel.
Vid byte mellan sprintkarta och skogskarta så passeras en ganska trafikerad väg.
Vägen är endast tillåten att passera vid på kartan markerade övergångar.
Se upp för trafik!
Motorvägen får endast passeras via någon av broarna över.

Vägpassager

Start

I anslutning till samlingsplatsen, fri starttid 17:30-19:00. Töm & check vid start.
Startstämpla!

Regler

Sprintregler gäller på sprintkartan! OBS! Staket med två streck inte får passeras.
Förbjudna passager är på vissa ställen förstärkta med blå-gult snitselband.
Det finns 20 kontroller (12 på sprintkartan). Det gäller att inom 60 minuter besöka
så många kontroller som möjligt. Kontrollerna får tas i valfri ordning. Banlängden är
beräknad så att de bästa löparna skall kunna hinna ta alla 20 kontrollerna inom 60
minuter.
Varje kontroll man stämplar ger 3 poäng. Maximalt kan man således få 3x20=60
poäng. Varje påbörjad minut som man överskrider 60 minuter ger 1 poängs avdrag i
resultatet.

Poängberäkning

Mål
Resultat

Vid målgång stämplar du i målstämpling. Sedan läser du av din tid i skrivaren.
Resultat redovisas på http://lilla5.gnol.se/

Toalett

Ingen toalett vid samlingsplatsen men det finns inne i Lödde Centrum vid behov.

Banläggare
Tävlingsledare

Magnus Thuresson, 0703-837994
Fredrik Nystedt, 0709-140103
Lycka till önskar OK Silva!

