Nyköpings OK inbjuder till Nyköpingsnatten
fredagen den 27 mars 2020
Distriktstävling i nattorientering med huvudklasserna D21 och H21
samt öppna klasser vid Buskhyttan utanför Nyköping.
Klassindelning

Huvudklasser

Ungefärlig banlängd

H21
D21

ca 8,5 km
ca 5,5 km

Öppna klasser

Ungefärlig banlängd

Öppen 7
Öppen 8

ca 3,5 (blå-svart)
ca 5 km (blå-svart)

Enmansstafett med 3 varv,
utslagsgivande gafflingar,
varvning och kartbyte.

Raka banor med fri start.

Anmälan
Ordinarie anmälan senast söndag 22 mars via Eventor.

Efteranmälan
Efteranmälan för huvudklasser senast onsdag 25:e mars via Eventor med 50% förhöjd avgift. Efteranmälan
på tävlingsdagen senast kl. 19.00 på Arenan med 100 % förhöjd avgift.

Direktanmälan
På tävlingsdagen finns möjlighet att anmäla sig till öppna klasser på Arenan (utan förhöjd avgift).

Anmälningsavgift
Vuxna: 150 kr. Ungdom t o m 16 år: 80 kr. 30 kr för hyra av löparbricka. Svenska klubbar faktureras efter
tävlingen. Utländska löpare betalar kontant på tävlingsdagen innan start.

Stämplingssystem
SportIdent (ej touch free). Ej anmäld bricka medför automatiskt hyrbricka.

Start
Första gemensamma start klockan 20.00. Öppna klasser startar mellan kl. 19.45 – 20.30. Start i anslutning till
Arenan. Startlista publiceras på Eventor.

Resultat
Resultatlista publiceras på Eventor efter tävlingen. Löpande resultat kommer att finnas på Liveresultat samt
på TV-skärm på Arenan.

Samling och arena
Arenan är belägen på ängs- och åkermark. Tävlingsområdet ligger vid Krognäs gård, ca 1 km öster om
Buskhyttans samhälle strax utanför Nyköping. Vägvisning från väg 53 mellan Nyköping och Oxelösund.
Koordinater (N58.664725 E16.957076)

Parkering
Avstånd Parkering – Arenan 200 – 1 500 m beroende på väderförhållanden. Avgift 20 kr för personbil och
minibuss. Ingen avgift för större bussar. Bussar föranmäls till Magnus Fredriksson 070-277 66 98.

Karta
Karta enligt norm ISOM 2017:2. Skala 1:10 000, ekvidistans 4 m. I öppna klasser finns även skala 1:7 500.
Kartan ritad av Peter Rasmussen 1992-1994, reviderad 2019. Högkvalitativ laserutskrift.

Terrängbeskrivning
Detaljrik kustterräng med god framkomlighet, måttlig kupering samt gott om sankmarker.

Omklädning och dusch
Dusch inomhus finns ca två km från Arenan. Löpare har tillgång till uppvärmt tält för ombyte på Arenan.

Servering
Enklare servering med kaffe och korv m m.

Logi
På www.vartrippeln.se finns förslag på logi och övernattning i närområdet.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Magnus Färdig
magnus.fardig@telia.com

070-567 46 02

Banläggare

Magnus Johansson
magjoh@gmail.com

072-298 43 28

Sekretariat

Jonas Lindsten
jonas.lindsten@gmail.com

070-311 84 34

Upplysningar
För upplysningar kontaktas respektive funktion enligt ovan.
Vi vill uppmärksamma er på samarrangemanget med OK Måsen. Tävlingen ingår i Vårtrippeln med
Nyköpingsnatten på fredagen, Nyköpingsorienteringen på lördagen och Måsenstafetten på söndagen.

Välkomna till den Sörmländska terrängen önskar Nyköpings OK!
2019-12-12

