Tullinge SK inbjuder till
Team Sprint
Lördag 13 oktober 2018
Välkommen till Team Sprint i skogsterräng, 2 löpare springer 3 sträckor var.
Vi bjuder på ett jungfruligt, tävlingsområdet, helt utan stigar och 100 procent orientering, hela
vägen in i mål.

Samling
Vägvisning från väg 258 (Hågelbyleden) 0,5 km norr om Tumba. Därifrån 2 km till parkering, 30kr/bil.
Avstånd parkering-Arena ca 450m.
Pendeltåg till Tumba station, därifrån 1,5 km promenad till DeLaval (59°11'59.4"N 17°51'27.2"E), eller
buss 713 hållplats Hamrabron, därifrån gångväg 450 m.
Klasser och startavgifter
Varje lag består av två löpare som springer tre sträckor var, dvs varannan sträcka.
Svart svårighetsgrad för samtliga klasser. Spridningsmetod på samtliga sträckor.
Dam: fri sammansättning av ålder, 2x3 banor om vardera 0,9 km, 240 kr/lag.
Herr: fri sammansättning av ålder, 2x3 banor om vardera 1,1 km, 240 kr/lag.
Mix: en dam och en herre, fri sammansättning av ålder och vem som startar,
2x3 banor om vardera 0,9 km, 240 kr/lag.
ÖM10: du själv springer 2 slingor efter varandra, 2 banor om vardera 1,0 km,
fri starttid mellan 11:00-12:30, 120kr.
Anmälan
Anmälan görs via Eventor senast söndagen den 7 oktober kl. 23:59.
Det är tillåtet att bilda lag bestående av löpare från olika klubbar.
Direktanmälan till ÖM10 på arenan mellan kl. 11:00 och 12.30.
Efteranmälan
Via Eventor mot 50 procent högre avgift senast onsdag 10 oktober kl. 23:59.
Start
Första start kl 11:00.
Karta
”De Laval-höjden”.
Kartskala 1:4000 ekvidistans 5m (ej sprintnorm), enligt ISOM 2017.
Ritad 2018 av Gert Pettersson.
Utskriven på SOFT-certifierad skrivare.
Terrängbeskrivning
Kupering svag till måttlig.
Framkomlighet god till mycket god.
Området saknar nästan helt stigar och kulturmark, men är väldigt begränsat. Det är aldrig långt till
dess ytterområde. Fina berghällspartier.
Helt fritt från hyggen och nästan inga grönområden.

Stämplingssystem
Sportident. Hyra av SI-pinne 30 kr. Ange i anmälan om någon önskar hyra pinne. Löpare som inte
uppger SI-nummer i samband med anmälan blir automatiskt tilldelade hyrpinne. Borttappad SI-pinne
debiteras med 500 kr.
Servering
Marka med lättare förtäring. Vi tar kontanter och Swish.
Omklädning/dusch
Finns vid Harbrostugan som ligger 750m från Arenan.
Banläggare
Gert Pettersson
Bankontrollant
Fredrik Forsberg
Tävlingsledare
Per-Arne Forsberg
Tävlingskontrollant
Lennart Agen, Tullinge SK
För övriga upplysningar, vänligen kontakta per-arne.forsberg@hotmail.com alternativt se
https://www.tullingesk.se/

VARMT VÄLKOMNA!

