Örebro 2018-09-06

Inbjudan och PM

Fyrklövertävling
torsdagen den 6 september 2018
Välkommen till Fyrklövertävling för ungdomar i Örebro län.
Det finns även en klass för vuxna löpare och alla är
hjärtligt välkomna!
Samling

Vid Sommaro, Sommarovägen 30,
Örebro. Följ vägvisning från Glomman
(GPS koordinater 59.244750, 15.190127)
Vägvisning och karta finns på
arrangemangets webbsida på Eventor.
Kartlänk till tävlingsarena:
https://kartor.eniro.se/m/EXfF8

Anmälan

Gärna via ordinarie anmälan på Eventor och senast söndagen den 2 september 23.59.
Efteranmälan kan göras via Eventor (samma kostnad) senast onsdag 5 september 23.59.
https://eventor.orientering.se/Events/Show/22836
För vuxna finns det en klass med ”orange” svårighetsnivå och du anmäler dig via Eventor.
Direktanmälan på tävlingsdagen går att göra för både ungdomar och vuxna i den mån det
finns kartor kvar. Anmäl därför helst i förväg så att vi kan trycka tillräckligt med kartor i
förväg!

Starttider

Enligt startlista för ungdomar mellan 18:00 och 19:00.
Fri starttid för vuxna mellan 18:00 och 19:30.

Terräng

ALMBY IK ÖREBRO

Skogsmark i närområde. Mestadels lättframkomlig och lätt kuperad. Skogen är mycket
stigrik.
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Vägvisning

Skärm finns vid korsningen Glomman/Sommarovägen i Örebro.

Parkering

Vid Sommaro. Begränsat antal platser.
Örebroare uppmanas cykla.

Karta

Ritad ursprungligen 2010 men reviderad årligen.
•
•

Ekvidistans: 2,5 meter.
Kartskala: 1:7500.

Samma kartskala och symbolstorlek gäller för alla
klasser.
Samtliga banor har varvningskontroll, följ snitseln
och kom ihåg att stämpla efter varvningen.
Kontrollerna sitter tätt så kontrollera kodsiffran
noga!

Otydlig stenmur
och förbjudna
områden

Stenmuren är bitvis otydlig pga växtlighet, framförallt över
mossen. Vit snitsel som löper parallellt med stenmuren finns
där stenmuren är svår att se. Berör främst vit och gul bana.
Tomtmark är förbjuden att beträda. Tomten på kartan och
området omedelbart söder och öster om denna är rödkryssat
på tävlingskartan och förbjudet att beträda.

Klasser/banor

Följande klasser och banor finns, vilka är lika för flickor och pojkar.
Nivå

Klass/bana

Banlängd

Grön (motsvarar U1)

ca 1,5 km

Vit (motsvarar HD10 och HD12K)

ca 2,0 km

Gul (motsvarar HD12 och HD14K)

ca 2,6 km

Orange (motsvarar HD14 och HD16K)

ca 3,3 km

Vuxen

ca 3,3 km

Skuggning är tillåten i alla klasser. Varning i alla klasser.
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Stämplingssystem

SPORTident. Alla typer av SI-löparbrickor kan användas. Anmälda
utan löparbricka tilldelas en hyrbricka (20 kr). Borttappad
hyrbricka debiteras med 425 kr.

Start

Cirka 700 meter, följ orange-vit snitsel. Stig och gångväg/cykelbana.

Startmetod

Enligt startlista för ungdomar. Fri starttid för vuxna.
✓
✓
✓

3 min före start prickas man av.
2 min före start får man kontrollbeskrivning (finns också tryckt på kartan).
1 min före start får man titta på kartan.

Startstämpling för samtliga klasser sker i startenheten varvid tiden startar (glöm ej att
startstämpla!).
Toalett

Finns i anslutning till arenan 25m öster om Värdshuset

Anmälan/avgift

Avgift 30 kr ungdom, 50 kr vuxen. Anmälningsavgifterna faktureras klubbarna i efterskott.

Tävlingsregler

SOFTs allmänna regler.
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.

Tävlingsledare

Jonatan Kraft

Banläggare

Annica Kristoffersson, Axel Kylborn, Johannes Green, Karl Kylborn och Nils Kylborn

Hjärtligt välkomna önskar
Almby IK:s ungdomsgrupp
Orange/Violett
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