PM
SprintCup 2019 Etapp 3
Onsdagen den 22 maj 2019
Samling: Majbergsstigen, Majorna. Ingen vägvisning, se karta nedan.
Parkering: Parkering sker inte under arrangörens försorg utan på löpares eget ansvar.
Parkering finns t.ex. vid Jaegerdorffsplatsen och i hamnområdet, se förslag på karta nedan.
Åk gärna kollektivt, hållplats Chapmans torg endast 100 m från arenan. Kartan visar
tävlingsområdet, där parkering och uppehåll inte är tillåtet för tävlande innan start.

Tävlingsregler: SOFT:s tävlingsregler för sprintorientering gäller. Tävlande sker på egen risk.
Det är förbjudet att beträda tomtmark samt att passera häckar, murar och staket (ritade
med tjocka streck), studera gärna uppsatta anvisningar/exempel vid Arenan och som också
finns upplagt i Eventor.

Förbjudna områden: Förutom det som nämnts ovan under tävlingsregler, så finns många
pallkrageodlingar utplacerade som ej är redovisade på kartan men som naturligtvis också är
förbjudet att trampa i. Några områden med brant/farlig terräng är markerade med rött
raster på kartan. Det finns ytterligare tre förbjudna områden markerade på kartan; en
byggarbetsplats, ett hus där renovering pågår och det tredje är en nysådd gräsmatta.
Efteranmälan: Kan göras mot 50% förhöjd avgift på plats kl 17-18 på tävlingsdagen. SIbrickor finns att hyra för 20 kr.
Start: Första start kl 18.00. Startlista publiceras senast på tävlingsdagens morgon.
Efteranmälda startar sist efter ordinarie anmälda i respektive klass. OBS: Startstämpling.
Kartan fås en minut före start i HD12 och HD 14. Övriga klasser får ta kartan efter
startstämplingen, gäller även HD16.
Arena - start: 450 m orange-vit snitsel. Uppvärmning får endast ske på väg till start eller på
gräsmattan vid startplatsen.
Karta: Majorna/Gråberget, reviderad 2019. Skala 1:3 000 för HD45, 1:4 000 för övriga.
Ekvidistans 2m. Kartritare: Jens Kaminsky.
Terrängbeskrivning: Tävlingsområdet består av lägenhetshus av varierande storlek och form,
asfaltsytor, gräsytor och några mindre skogspartier. Kuperingen är måttlig till stark. 60-70 %
asfalt, 20-30 % gräs, 0-10 % skog. Lekplatser, trappor och mindre gator passeras under
banorna. Var uppmärksam och försiktig.
Klädsel: Det är tillåtet att springa i kortbyxor och linne på denna etapp.
Resultat: Liveresultat, länk via Eventor eller liveresultat.orientering.se
Service: OBS: Vi har inte tillgång till egna toaletter och inga inomhus omklädnings- och
duschmöjligheter. Planera för detta före ankomst.
Priser: Totalsegraren i varje klass får ett mindre hederspris, som delas ut i samband med den
fjärde deltävlingen. Regler finns på separat dokument i Eventor.
Tävlingsledare: Mats Jodal
Banläggare: Anders Höije

VÄLKOMNA!

