BUBERGET, Vindeln 30 september 2018

PM

Martinsons cup avslutning - Sprintstafett och Patrull
Samling:
Vägvisning:
Anmälan:
Direktanmälan:

Nummerlappar:

Stafettklasser:

Kontrolldefinitioner:
Växling - Stafetten:

Patrulklasser :

Vindeln, Bubergets slalombacke
Från väg 363 i Vindeln
Via Eventor - Ordinarie anmälningsstopp 22/9 kl 18.00,
efteranmälningsstopp 25/9 kl 18.00
Vid arenan mellan kl 12 och 13 . Gäller öppna klasser : Öppen 1,
Öppen 3, Öppen 5, Öppen 7, Öppen 8.
Anmälningsavgifter faktureras svenska orienteringsklubbar klubbvis
via post/e-post i efterhand. Övriga betalningar kontant eller Swish.
Det är tillåtet att skugga deltagare i Inskolningsklass och ÖM1
Nummerlappar enligt startlistan. Lagkuvert delas ut vid
tävlingssekretariatet. Samtliga stafett löpare har nummerlappar. En
löpare per patrull lag har lagets nummerlapp.
Medtag säkerhetsnålar!
Respektive löpare använder löparbrickor enligt anmälan
och ansvarar för kontroll att rätt bricka är angiven i startlistan.
Anmälan/ändring av lagmedlemmar senast 1 timme före start, dvs kl
9.30 !
Målstämpling sker efter varje delsträcka, efter växling ansvarar
löpare för att stämpla ut sin löparbricka i sekretariatet.
Endast tryckta på kartan.
Växling sker efter att inkommande löpare har stämplat på mållinjen.
Ingående löpare tar över karta som är märkt med lagets
startnummer och lämnar över till utgående löpare. Därefter går
ingående löpare till sekretariatet för utstämpling.
En löparbricka per lag enligt startlistan som publiceras på arenan.
Anmälan / ändring av lagmedlemmar eller bricknummer
senast 1 timme före start, dvs kl 12.00.
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Martinsons cup avslutning - Sprintstafett och Patrull
Start:

Sprintstafett : U1, HD10 gemensam start kl. 10.30, HD12 - HD16 : 10.40
Patrull: fri start från kl 13, 1 min intervall mellan lag
Öppna banor : fri start mellan kl 13 och 14

Patrull / Öppna bana start: Start 1 : U1, HD10, HD12, ÖM1, ÖM3
Start2 : HD14, HD16, ÖM5, ÖM7, ÖM8
Samtliga starter i direkt anslutning till arena.
Stämplingssystem:
Sportident, SI nr anges i samband med anmälan. SI pinne går att hyra
för 25 kr. Ej återlämnad SI pinne debiteras klubben med 425 kr.
Tävlingsregler:
SOFT:s tävlingsregler gäller.
Toalett och dusch:
Inomhustoalett inne på Bubersgården. Begränsad antal
inomhus duschar (4 duschplatser i servicehus).
Karta:
Buberget, nyritad av Pér Noren hösten 2016, digital utskrift i färg.
1 : 10 000 för HD16, 1 : 7 500 för andra klasser
Terrängsbeskrivning: Sprinstaffet : Öppen och snabblöpt skogsmark, stigar och upp och
nedförs löpning på slalom backar. Del av U1 och HD10 bana är markerad med röd - vit snitsel.
Patrull och Öppna klasser: Slalombackar, öppen lättlöpt skog samt
Bubergets östra slutningar som är brantare, bitvis stenig
vildmarksterräng.
Servering:
Lunch mellan kl 12 och 13. Lunch serveras bestående av låda med
kycklingwok med nudlar samt 33cl dricka. Pris: 75 kr/person.
Observera att lunch beställs via Eventor senast 25/9 kl 18. Allergianpassade alternativ erbjuds efter överenskommelse via mail till
skbjornen@gmail.com. På TC försäljning av drycker och fika. Betalning kontant eller swish.
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Banlängd

Tävlingsledare:
Banläggare:
Kontakt :
Välkomna !
SK Björnen

Ulrika Åkesdotter
Janis Brokers
skbjornen@gmail.com

