PM
Distriktstävlingar
Springlispringet, medeldistans, lördag 4 augusti 2018
Tjamstanmedel, medeldistans, söndag 5 augusti 2018
Samling/
tävlingscentrum (TC)

Byastugan, Springliden, 17 km norr om Malå längs väg
1014. Vägvisning från väg 1014.

Parkering

I anslutning till byastugan. Följ parkeringsvakternas
anvisningar.

Anmälan

Efteranmälda inlottade tillsammans med övriga.
Till inskolningsklass (INSK), utvecklingsklasser(U1, U2)
och öppna banor (Ö1, Ö3, Ö5, Ö8) är det möjligt att
anmäla sig vid tävlingscentrum mellan 10.00 - 10.45 på
tävlingsdagen.

Miniknat

I anslutning till TC. Start mellan 10.15 - 10.45

Anmälningsavgifter

Ungdomsklasser 65 kr, Övriga klasser 120 kr. Anmälan
via Eventor faktureras.
Anmälan på TC betalas kontant eller via Swisch
1230426395.

Start

Första start 11.00 båda dagarna. Minutstart enligt
startlista. Kom ihåg att tömma och checka SI-brickan och
kontrollera bricknumret.
INSK, U och Ö-banor har fri starttid 11.00-12.00 och
startstämplar vid start.

Startplats

Vid TC, Avstånd max 50 m

Maxtid

3 timmar

Nummerlappar

Inga nummerlappar

Karta

Springlidenkartan. Ritad 2018 av Långvikens OK
Ekvidistans 5 m
Skala: ÄNDRAD FRÅN INBJUDAN
1:7 500 för H 55- och äldre, D 45 – och äldre.
Övriga 1:10 000

Kontrollbeskrivningar

Såväl tryckta på kartan som lösa för samtliga klasser

Terräng

Ungdomsbanorna går i område med stigar och andra
ledstänger. Se även avsnitt Förbudsområden.
Småkuperad skogsklädd inlandsterräng för klasserna
H/D 16- och äldre.

Stämpelsystem

Sportident.
Hyrbricka 35 kr, återlämnas söndag för dem som
deltar i mer än en tävling 3-5/8.
Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 500 kr.

Resultatlistor

Anslås vid TC och läggs ut på Eventor.

Priser

Priser, i mån av tillgång, utdelas söndag bland
närvarande som fullföljt minst två tävlingar 3-5/8 i
ungdomsklass.
Utlottningspriser i mån av tillgång till övriga.

Korsning av allmän väg Alla tävlingsklasser äldre än H/D 14 kommer att flera
gånger passera allmän väg med viss tung trafik. Där
gäller det att vara extra uppmärksam vid passering.
Ta det försiktigt! Varningsskyltar finns uppsatta för
trafiken men inga flaggvakter finns utplacerade för
att stoppa trafiken.
Förbudsområden

Grönmarkerad tomtmark (utom vid TC) samt
nyplanterat hygge vid elljusspåret.

Toaletter

För alla: En toalett i entrehall i byastugan.
För herrar: Två toaletter i verkstadsbyggnad på andra
sidan väg 1014 vid TC.
För damer: En toalett i källaren i Roland och Barbros
villa. Ingång via källargarage!

Omklädnad/ dusch

För herrar: I verkstadsbyggnad på andra sidan väg
1014 vid TC.
För damer: I källaren i Roland och Barbros villa.
Ingång via källargarage!
OBS! Spara på varmvattnet så räcker det till alla!
Möjlighet till dusch finns även i servicehus inom
Tjamstanbackens camping Malå, avstånd 17 km.

Servering

Försäljning av kaffe, fika och fältlunch i byastugan.

Banläggare

Håkan och Martin Lundmark.

Tävlingsledare

Roland Lundqvist, 070-34 11 344.

