Stockholm Indoor Cup 2019
Världens största inomhusorientering!
2019 års upplaga av Stockholm Indoor Cup bjuder på två nya och intressanta
tävlingsområden som är helt olika i sin karaktär. Första etappen ligger så centralt man kan
komma - bara drygt 500 m till centralstationen. Etapp två tar oss till Huddinge för andra
gången i SIC-historien.
Lördag 2 februari - Etapp 1: Anna Whitlocks Gymnasium, Hantverkargatan 29,
Kungsholmen. Se karta: https://goo.gl/maps/sLXCiGgJ2fE2. 150 m gångväg från Rådhuset
(T-bana) & 900 m gångväg från Centralstationen.
Söndag 3 februari - Etapp 2: Huddingehallen, Gymnasievägen 2, Huddinge. Se
karta:https://goo.gl/maps/fvou9yXUCSU2. Pendeltåg till Huddinge station, därefter 1,2 km
promenad, alt. buss 705, 710, 709, 744, 742 till Kvarnbergsplan.
Transport: Kollektivtrafik rekommenderas. Bilparkering sker på egen risk enligt gällande
trafikregler (under lördagen är vi mitt i centrala Stockholm så räkna med att det kan vara
mycket svårt att hitta parkeringsplats!). Vi tipsar om rekommenderad parkering men
organiserar den inte. Kommer ni med stor buss? Hör av er till oss så försöker vi hjälpa er!
Klasser:

Öppen för:

Övriga anmärkningar:

SIC Herrar

Alla

“Originalet” - vi gör det så svårt vi kan

SIC Damer

Damer

“Originalet” - vi gör det så svårt vi kan

SIC Light

Alla

Mixad tävlingsklass med lättare bana än originalet.

H16

Pojkar t.o.m. 16 år

D16

Flickor t.o.m. 16 år

H14

Pojkar t.o.m. 14 år

D14

Flickor t.o.m. 14 år

H12

Pojkar t.o.m. 12 år

D12

Flickor t.o.m. 12 år

SIC Gubbar

Alla över 40 år

Lika svår som herrklassen - men lite kortare

SIC Tanter

Damer över 40 år

Lika svår som damklassen - men lite kortare

SIC Motion lätt

Alla

Direktanmälan möjlig

SIC Motion svår

Alla

Direktanmälan möjlig

U2

Ungdomar

Uppföljning är tillåtet. Direktanmälan möjlig

Ungdomar

Uppföljning är tillåtet. Direktanmälan möjlig

U1

NYHET!

NYHET!

Årets nyheter: U1 ersätter tidigare U2-klassen och är en enkel bana (motsvarande H/D10svårighet). U2 blir istället lite svårare (motsvarande H/D 12). Varken U1 eller U2 är
tävlingsklasser och uppföljning är tillåtet. Dessutom blir SIC Light en mix-klass!
Genomförande: Två etapper på två dagar där en vinnare med den bästa totaltiden utses i
varje klass (gäller ej motionsklasser och U-klasser).
Start: Första start båda dagarna klockan 10:00. Lottad start för alla tävlingsklasser.
Startdjupet är 4,5 timmar, sista start blir alltså 14:30. Det är möjligt att välja startintervall (likt
Stockholm City Cup) via Eventor när du anmäler dig. Detta gäller:
Start timme 1: Starttider 10:00 - 11:00
Start timme 2: Starttider 11:00 - 12:00
Start timme 3: Starttider 12:00 - 13:00
Start timme 4: Starttider 13:00 - 14:00
Start timme 5: Starttider 14:00 - 14:30
De flesta startar tidigt, välj en sen starttid om ni vill ha mer utrymme. Ingen maxtid, men
målet stänger 15:30 båda dagarna. U-klasser och SIC Motion har fri starttid.
Maxtak: För att minska trängsel och ge alla en så rolig tävling som möjlig har vi ett maxtak
på 250 deltagare per timme (60 deltagare per starttimme i varje klass). Vi reserverar oss för
att behöva stänga starttimmar/klasser om anmälningstrycket är högt. Vänta inte med att
anmäla dig om du vill säkra din plats!
Anmälan: Görs via Eventor senast söndag 27 januari 2018 klockan 23:59. Anmälningsavgift
120 kr/etapp för vuxna (över 16 år), 75 kr/etapp för ungdomar. Efteranmälan möjlig fram till
och med onsdag 30 januari 23:59 till 50 % förhöjd avgift. SIC Motion och U-klasser är öppna
för direktanmälan på arenan, för dessa klasser är alltid anmälningsavgiften 120/75 kr.
Faktureras till klubbarna i efterhand. Klubblösa och medlemmar av utländska klubbar betalar
avgiften i förskott via bankgiro 592-0913 eller på plats med kort eller Swish. Kontakta oss på
kassor@stockholmindoorcup.se för mer information.
Karta och regler: Nyritade kartor från 2018/2019. Kompletta regler och kartnorm,
tillsammans med ett exempel på karta från tidigare år, kommer att finnas på Eventor i god tid
innan tävlingarna och på arenan. Vi ser ett starkt växande intresse för tävlingen, vilket är
jättekul på många sätt - men att finna lämpliga byggnader är svårt. Vi ber er ha överseende
med om arenor och ”terräng” upplevs som trång. Som enda Stockholmstävling på hela året
kan vi dock lova medelhavsvärme och 0% risk för nederbörd!
Service på arenan: Servering med kort- och Swishbetalning (endast lördag, på söndag
hänvisar vi till Huddingehallens café), speaker, liveresultat, toalett, dusch. OL-specialisten är
även på plats på söndagens tävling.
Långpass: Tycker du att inomhus-OL är för lite träning under en dag, trots att det kan vara
svårt nog? Ingen fara, häng med på SIC Långpass på lördagens etapp! Eftersom vi är
centralt i Stockholm kommer långpasset att erbjuda sprint-OL och några av Stockholms
största sevärdheter, på en variation av underlag. Fri start med banlängder från 5 till 18 km.
Vätska kommer att finnas på vägen. Serveringen erbjuder matiga alternativ för den som vill
äta innan start. Kostnaden är 50 kr per deltagare som faktureras till din klubb. Anmälan sker
via ”tilläggstjänster” på Eventor.

Följ oss på Facebook och Instagram: Följ uppladdningen! På vår Facebook och
Instagram-sida lägger vi upp lite pepp, spännande info och kanske också något litet tips:
facebook.com/stockholmindoorcup samt via instagram @stockholmindoorcup. Tagga gärna
dina inlägg med #sic19.
Kontakt och tävlingsledare: Oskar Forsberg, 073-240 22 64, info@stockholmindoorcup.se
Banläggare: David Hector, Erik Herne & Assar Hellström
Sekretariat: David Hector & Jonas Rinnbäck

Välkommen in!
stockholmindoorcup.se

#sic19

