Inbjudan

NATT SPRINT CUP 2019
25-årsjubileum
Snättringe SK bjuder in till vår klassiska och mysiga Natt Sprint Cup! Tidigare har tävlingen varit för
klubbens löpare och förgyllts av några enstaka löpare utifrån, men i och med årets 25-årsjubileum gör
vi tävlingen öppen för alla. Nattcupskonceptet Natt Sprint Cup kom till på den tiden då sprint inte
nödvändigtvis innebar orientering i stadsmiljö, men namnet är sig likt trots att den grenen numera
kallas medeldistans. Kom till en unik nattcup med gafflade medeldistansbanor, de första två på helt
nya kartor, den tredje med konceptet urban middle och finalen med jaktstart!

ALLMÄN INFO FÖR ALLA ETAPPER
Tävlingstillfällen:

Etapp 1: torsdag 7/11
Etapp 2: torsdag 21/11
Etapp 3: torsdag 28/11
Finalen (med jaktstart): torsdag 5/12

Samlingstid och anmälan på plats: 18.15. Avgång mot starten 18:30 i de fall den inte är vid samlingsplatsen
Starttid: 18.45
Masstart på de tre första etapperna, svart och orange bana samtidigt. Vid finalen jaktstart efter de tidigare
resultaten enligt poängberäkning, första start 18:45 med en tight jaktstartlista. Det går även utmärkt att springa
finalen utan att ha sprungit någon av etapperna innan.
Klasser: Svart ca 4,5-6 km, Orange ca 3-3,5 km
Svart bana är gafflad, ej orange bana. Bästa herrlöpare och bästa damlöpare koras i respektive klass.
Kontrollmarkering & stämplingssystem: Reflexstav och sportident
Anmälan: Helst anmälan via Eventor, då det underlättar för oss för att skriva ut rätt antal kartor. Särskilt löpare
från andra klubbar får gärna anmäla sig i förväg. Det går även bra att anmäla sig på plats. Eventor-anmälan
senast tisdag 23:59 två dagar innan tävlingen (Finalen torsdag 5/12 16:00)
Anmälningsavgift: 40 kr per etapp, faktureras klubben i efterhand. Snättringelöpare springer utan kostnad.
Dusch & ombyte: Utomhus de tre första gångerna. Vid finalen dusch och bastu!
Frågor: Till ansvarig för Natt Sprint Cup 2019, Anni Tanskanen - anni.tanskanen99@gmail.com

VÄRLDENS BÄSTA ORIENTERARE THIERRY
GUEORGIOU VID NATT SPRINT CUP 2016

TORSDAG 7/11
Natt Sprint Cup #1, Björnkulla
Karta: Björnkulla (NYRITAD 2019 av Fredrik Ahnlén och Per Kallhauge)
Samlingsplats: Södertörns friskola - https://goo.gl/maps/THKGbpnjUsAET1Y67
GPS-koordinater: 59.2099613, 17.9406921
Banläggare: Per Kallhauge
Eventor-länk: https://eventor.orientering.se/Events/Show/27752

TORSDAG 21/11
Natt Sprint Cup #2, Gladö Kvarn
Karta: Gladö Kvarn (NYRITAD 2019 av Mattias Kallhauge och Per Kallhauge)
Samlingsplats: Lidavägen, Gladö Kvarn - https://goo.gl/maps/RHvD2REb16HrvntZA
GPS-koordinater: 59.1958386, 17.9953643
Banläggare: Per Kallhauge
Eventor-länk: https://eventor.orientering.se/Events/Show/27753

TORSDAG 28/11
Natt Sprint Cup #3, Myrängen – Urban middle
Karta: Sprintkarta Myrängen (Ritad 2016 av Fredrik Ahnlén och David Hector. Justerad 2019 av Simon Hector,
dessutom nyritat på en liten skogsdel)
Tävlingsform: Förlängd sprint – d.v.s. Urban middle! Underlaget är övervägande asfalt, men bryts även av
genom flera detaljerade skogspartier.
Samlingsplats: Myrängsskolan - https://goo.gl/maps/MjCMkepsWAgpR5VT6
GPS-koordinater: 59.247292, 18.032321
Banläggare: Anni Tanskanen
Eventor-länk: https://eventor.orientering.se/Events/Show/27754

TORSDAG 5/12
Natt Sprint Cup 2019 FINAL, Källbrink
Karta: Gömmaren (Ritad 2015 av Lars Nord)
Samlingsplats: Snättringe SKs klubbstuga, Källbrink, https://goo.gl/maps/yGgJUetsYPZCqLXW8
Källbrinks IP har tre större parkeringsplatser, glöm inte p-skiva!
GPS-koordinater: 59.249034, 17.950687
Banläggare: David Hector
Banor: Expect the unexpected!
Jaktstart: Efter tidigare resultat enligt poängberäkning. Det kommer att bjudas på ett kort startdjup och alla kan
vinna, även de som inte varit med tidigare och går ut i masstart på slutet. Första start 18.45
Eventor-länk: https://eventor.orientering.se/Events/Show/27755

Välkomna!

