EKSJÖ SOK

Skidor
Orientering

PM fredag 10/8
GM Sprint för ungdomar och juniorer
Sprint distriktstävling
Samlingsplats

Vildparken, Eksjö. Snitslat med röd/vit snitsel från Eksjö Gymnasium och Olsberg arena.

Parkering
		
		
Startlistor

Parkering sker på Olsbergs arena samt vid Eksjö Gymnasium se skiss på Eventor. Från parkering till
arenan, 1200 m, följ röd/vit snitsel. Parkera enligt anvisning för att undvika att parkering sker i tävlings
området. Var uppmärksam och försiktig i trafiken.
Finns på Eventor och anslås på arenan.

Stämplingssystem

Sportident.

Öppna klasser ÖM1, ÖM 3, ÖM 5 ÖM 8. Anmälan på arenan. Start mellan kl.20.10-20.40.
Start		
		

Till start 350 meter längs trafikerad väg. Orange/vit snitsel. Begränsad uppvärmningsyta vid starten.
Uppvärmning rekommenderas i Vildparken. Ingen toa vid start. Öppna klasser mellan ca kl 19.45-20.30

Trafik		

Tävlingen sker i trafikerat område. Det är den tävlandes ansvar att vara uppmärksam i trafiken.

Karta 		

Vildparken, kartritare Håkan Svensson, nyritad 2018. Skala 1:4000, digitaltryck.

Terräng
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Området består av typiskt villaområde med glesare oregelbundet vägnät, öppna löpbara ytor och en å som
passerar genom tävlingsområdet den är ej passerbar. I området finns en skolgård med diverse olika
storlekar på staket, de flesta tillåtna att passera dock är några ej tillåtna att passera. Området innehåller
också en del häckar som även de ej är tillåtna att passera enligt gällande sprintnorm.
För att förenkla och undvika onödiga diskussioner har vi tagit beslut att förstärka vissa av de ej tillåtna
passagerna med en extra förbjuden snitsel. Det innebär inte att vi har snitslat allt som är förbjudet i täv
lingsområdet utan vi har valt att göra det i tävlingsgsstråken där tveksamheter kan uppstå. Det är alltid
kartans beskrivning som gäller, snitsling är bara där för att undvika eventuella tveksamheter. Området
innehåller också oregelbundna hyreshus med både genomgångar, små cykelgarage, soprum mm.
Ett mindre skogsparti passeras på alla banor. Området innehåller i stort sett ingen kupering.

Ny byggplats
		
		

En ombyggnad påbörjades igår torsdag inom slutdelen av alla banor. Byggbolaget har satt upp byggställ
ningar och ett staket Dessa berör inte några vägval eller löpvägar utan löparna springer parallellt med
detta område och skall inte påverka tävlingen.

Klädsel		

Heltäckande klädsel gäller då del av banorna går igenom ett skogsområde.

Kontroller

Kontrollerna är placerade på bockar. Kontrollvakter finns i området.

Tävlingsregler SOFT:s tävlingsregler samt GM-anvisningar gäller. Se särskilda sprintanvisningar, finns på Eventor och på
		arenan.
Förbjudna omr Vissa förbjudna områden är markerade på kartan. Kontrollanter finns i området.
Nummerlappar Finns vid målet. Nummerlappar bärs av samtliga GM-klasser. Medtag egna säkerhetsnålar.
Priser GM

Prisceremoni sker vid förläggningen på lördagskvällen kl.19.00. Fem priser i respektive GM-klass.

Service		
Enklare servering, första hjälpen, samt toa finns på arenan.
		
Betalning vid servering med swish, kort eller kontanter.
Dusch		
Boende på elevhem och Prästängshallen-hallen duschar vid befintliga duschar på respektive boende och
		
boende på Eksjö Gymnasium duschar i tennishallen på Eksjö gymnasium. Övriga deltagare erbjuds dusch i
		Prästängshallen.
Upplysningar 		
Carina Bergander 070 200 98 90 samt via Eventor.
Tävlingsledare 		
Carina Bergander 070 200 98 90
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