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PM - ESKILSTUNA WEEKEND 6-8 juli 2018
Tävlingen avgörs som en rak tredagarstävling med sammanlagd tid som resultat.
Jaktstart 3:e dagen för klasserna HD 21, H 20 och HD 18
Första ordinariestart
Etapp 1 kl. 18.00. Etapp 2 och 3 kl. 11.00.
Vägvisning
Tävlingsarena alla dagar vid Sågarsvedet, 7 km
söder om Ärla samhälle.
Vägvisning från Riksväg 55 Högsten mellan
Strängnäs och Malmköping därefter mot Ärla 6
km.
Vägvisning även från Ärla centrum 6 km mot
Högsten
Parkering
På grund av den torka som råder har vi inte
kunnat använda de parkeringsmöjligheter som
vi velat.
Därför kan vi inte erbjuda husbilar parkering på
vägen in till Arenan.
Vi erbjuder husbilsresenärer transport från
campingen vid Åsborgen IP.
Anmäl behov av transport till campingansvarig
Tommy Ljungkvist 070-557 07 66
tommyljungkvist@telia.com
Parkering på mindre gräsytor och grusvägar.
Avstånd Parkering – Arenan 400-2000 m.
Parkeringsavgift med parkeringsdekal 60:för de tre etapperna löses på C-orten eller
dag 1 vid parkeringar. Kostnad för parkering
utan parkeringsdekal 30:-/dag.
Betalning kontant eller via Swish!
Försök att samåk eller cykla till arenan i så stor
utsträckning som möjligt då det är begränsade
parkeringsmöjligheter.
Strukna klasser
H14K och H90. D20 flyttas till D21.
Tävlingsdräkt
Heltäckande tävlingsdräkt skall bäras
Stämplingssystem
SportIdent används i alla klasser. Ange eget SInummer vid anmälan. Övriga får hyra SI-pinne,
kostnad för alla dagarna 90:-Hyrpinne Öppna
klasser en dag 30:- SI-bricka 5-11 kan användas.
Återlämning av hyrda pinnar sker
eftermålgång.Förlorad ”pinne” kommer att
debiteras den tävlande eller tävlandes klubb med
600:-

Avstånd till start samtliga klasser:
Dag 1: 500 meter grusväg.
Dag 2 och 3: 1000m. Varav 700 m grusväg och
300 m genom öppen skog. Orange-vit snitsel.
Vätska
Finns vid mål alla dagar.
Dag 2 och 3 finns vätska 300 m före starten.
HD 18-21 och alla banor över 6000 m erhåller
vätska på platser som anges på kartan eller
definitionen
Starttider
Nollning av ”pinnen” sker på väg till start.
Inskolning, U-klasser och öppna klasser har
fria starttider.
Övriga tävlande går fram 3 min före sin
Starttid.
Ungdomar HD16 och yngre får kartan 1 min. före
och vid starttid startar loppet på startsignal.
Övriga tar kartan i startögonblicket och loppet
startar på startsignal.
På etapp 3 sker jaktstart i klasserna
HD 21, H 20 och HD 18 efter sammanlagd tid från
etapp 1 och 2.
De tävlande i dessa klasser som har differens till
ledaren över 30 minuter startar därefter med
30 sekunders mellanrum.
Startlista jaktstarten
Finns på EVENTOR och anslås vid Arenan och vid
starten tävlingsdagen.
Starttider etapp 3 för klasser med jaktstart
H18 11:00, D18 11:00, H20 11:10, D21 11:25
och H21 11:35
Definitioner
Lösa definitioner. EJ tryckt på kartan
Dusch
IP Skogen, på Arenan
Badmöjligheter finns i anslutning till Arenan.
Toaletter
Finns på Arenan.
Dag 2 och 3 finns toaletter 400 m innan starten.
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Nummerlappar
Ska bäras i klasserna HD21, H20, HD18.
För etapp 1 och 2 finns nummerlappar vid start
första dagen.
OBS: SAMMA nummerlapp både etapp 1 och 2.
Borttappad eller glömd nummerlapp kan ersättas
med handskriven vid sekretariatet i god tid före
start etapp 2.
Etapp 3 ska deltagarna med placering 1-15 i
respektive klass ha nr 1-15. Klassbeteckningar för
respektive klass finns tryckt på nummerlapparna.
VIKTIGT ATT KOLLAatt man tar rätt startnummer
och varje klass kommer att ha en färgplatta som
anges i tilläggs-PM i jaktstartlista i Eventor lördag
kväll.
Deltagare med placering 16 och uppåt behåller sin
nummerlapp från etapp 1 och 2.
Tävlingskarta
Skala 1:10 000 för alla klasser utom HD60 och
äldre samt Ö7 som har skala 1: 7 500.
I klasserna Ö5 och Ö8 erbjuder vi både skala
1:7 500 och 1:10 000.
Ekvidistans 2,5 m
Dag 1 reviderad 2017-2018.
Dag 2 och 3 nyproducerad 2018
Ritad enligt nya normen ISSOM 2017
Kartritare: Roy Fransson och Zdenek Rajnosek
Ärla IF
Digitalt utskriven certifierad utskrift(Nyby-Tryck)
Förbjudna områden förekommer, både såna som
är markerade med snitsel i skogen och utan. Detta
är markerat på kartan.
På kartan finns ett nödnummer tryckt vid olycka.
Öppen klass och Inskolning.
Dag 1 erbjuds 6 direktbanor+Inskolning, U1 och
U2.
Dag 2 och 3 erbjuds 7 direktbanor + Inskolning,
U1 och U2.
Se separat dokument på Eventor och Arenan vilka
banlängder som gäller.
Försäljning öppnar en timme före första start.
Start etapp 1 kl. 17:50-19.30.
Start etapp 2 och 3 kl. 10:50-12:30
Kostnader för Öppna klasser, vuxna 130:- och
ungdom t o m 16 år 75:Betalning kontant eller via Swish!
Skuggkartor finns till inskolning och U-klasser alla
dagar.
Tävlande som inte har SI-pinne kan hyra för 30:-.
Återlämning av hyrda pinnar efter målgång på
etapp 3. Förlorad ”pinne” kommer att debiteras
den tävlande /tävlandes klubb/ med 600:-

Terrängbeskrivning
I alla etapperna skogsmark med litet inslag av
kulturmark. Måttligt stig- och vägnät och ett flertal
mindre sankmarker. Måttligt kuperad terräng.
Detaljrik och bitvis sönderskuren terräng. God
framkomlighet. Vegetationen består mestadels av
barrskog i varierande ålder.
Stenbunden terräng förekommer, främst närmast
start.
På de enklare banorna förekommer stigsystem
som är röjda, snitslade och spånade.
Partier där gallring gjorts förekommer. Det
förekommer även en del röjningsstigar som
inte finns redovisade på kartan.
Kartprov finns på ”EVENTOR”
Målgång
Stämpling sker på mållinjen.
Vid målgång dag 3 sker stämpling för klasserna
HD21, H20 och HD18 efter mållinjen.
Vid ev. spurtuppgörelse avgör måldomare
placeringen i mål.
Kartinsamling
Efter målgång kommer insamling av kartor
inte att ske. Vi räknar med att de tävlande som
passerat målet har sådant sportsmässigt
uppträdande att de inte visar bansträckningen
för deltagare som inte startat.
Maxtid
2,5 timmar för samtliga etapper.
Bruten tävling
Tävlande som bryter tävlingen skall passera målet
för att registreras som bruten tävlande.
Resultat
Resultat från de olika etapperna och slutresultaten
kommer att läggas ut på Eventor
Resultatlistor
Resultatlistorna för etapp 1 och 2, sammanlagt
1+2 samt den slutliga resultatlistan anslås vid
Arenan.
Barnpassning
Fredagen från kl. 17.00 och lördag och söndag
från kl. 10.00.Avgift 20:Miniknat
Anordnas på alla etapper med Sportident.
(ta med egen pinne).
Start etapp 1 kl. 17.30 - 19.30 och
etapp 2 och 3 kl. 10.00 - 12.00.
Avgift 20:-
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Prisutdelning
Etapp 1. Klassegrarna erhåller pris vid Arenan
lördagen den 7 juli kl. 10.00
Etapp sponsor COOP ÄRLA
Etapp 2. Klassegrarna erhåller pris vid Arenan
söndagen den 8 juli kl. 10.00
Etapp sponsor LETRO SPORT
Etapp 3. Efter sammanlagt resultat efterhand
som klasserna blir klara. Antal priser i varje klass
redovisas på resultattavlan.
Samtliga löpare
are i klasserna U och Inskolning
erhåller pris efter målgång varje etapp.
etapp
Utlottning av priser i öppna klasser sker varje
dagoch
och redovisas på resultattavlan
Sportförsäljning

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller.
Marketenteri
Förutom sedvanlig markaförsäljning med
hamburgare och korv så säljer vi även sallader.
Betalning kontant eller via Swish.

Invigning
Invigning av Eskilstuna Weekend 2017
201
sker på Arenan fredagen den 6 juli kl. 17,20
Invigning av kommunalrådet och Arne Jonsson,
Eskilstuna kommun

TBE-VACCINERA
CINERA ER EFTER LÖRDAGLÖRDAG OCH SÖNDAGSTÄVLINGARNA
Barn Gratis
Betala med Kort eller SWISH

Camping
Campingen är belägen vid Åsborgens Idrottsplats i Ärla. Vägvisning från Ärla Centrum.
Centrum
Campingen hålls öppen från fredagen den 6 juli kl. 13.00 - söndagen den 8 juli kl.18.00.
kl.18
Tältplats, 240 SEK
Husvagnsplats, 300 SEK.
Logi på hårt underlag till en kostnad av 150 SEK/person finns vid Åsborgens Idrottsplats.
Anmälan görs via ”EVENTOR.
Campingavgiften betalas av den tävlande direkt på plats.
Kontaktperson: Ärla IF Tommy Ljungkvist 070-557
070
07 66 tommyljungkvist@telia.com
Service/information
Johnny Fransson

mobil 070-347
070
46 28

Upplysningar och information som gällertävlingsetapperna finns vid sekretariatet.
sekretariatet
Tävlingsledning
Tävlingsledare
Thomas Knutsson

Ärla IF

070-625 38 76

Bitr.tävlingsledare Tomas Ljungkvist

Ärla IF

070-225 37 06

Banläggare

Rudolf Zernis
Henrik Johnsson
Lisa Andersson

Ärla IF
Ärla IF
Ärla IF

076-836 41 76

Tävlingskontroll

Barry Widelund,

IK Standard 070-744 55 09

Bankontroll

Viktor Larsson

Hagaby GoIF

IK STANDARD ÄRLA IF

