Rules
- Stockholm Indoor Cup
Regler på O-Ringen Indoor
Trappor:
Trappor är markerad med röd färg, pil och bokstav. Pilen pekar uppåt i trappans riktning.
Stairs:
Bokstaven visar vilka trappor som hör samman med varandra på respektive våning. Se
Stairs are marked with red color, an arrow and a letter.
även separat beskrivning.
The arrow points in the direction of the stair - always upwards.
The letter show which stair is connected on different floors.

Utepassager:

Outdoor section:

Det kan förekomma utepassager. Spring då endast på det som är markerat med
There could be outdoor sections. Only run on the blue areas. In the terrain
ljusblåthe
färg.
I verkligheten
tydligt
snitslade
passager,
oftaon.
med mattor att
outdoor
sectionärisdetta
marked,
often
with carpets
to run
springa på.Run
Spring
på mattan
så blirget
det dirty
inte så
smutsigt inne
on the
carpet,om
so möjligt
that it won’t
outside.

Dörrar:

Endast tillåtet att passera
öppna dörrar, markerade med
Doors:
öppning i väggen. Öppna inga stängda dörrar!
Only allowed to pass open doors, marked
with an opening in the wall. Do not open closed doors!

Violetta streck
Det är aldrig tillåtet att passera violetta streck! Dessa är
mycket tydligtPurple
markerade lines:
med blågul snitsel inne i skolan.

Do not cross any purple lines! These are very well marked
in the terrain with blue and yellow tape

Forbidden
Förbjudna områden
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(seexample
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the right)
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och
förbjudet
att
beträda.
a pile of stuff (things that are not a table, cabinet or couch)
that you are not allowed to run through.
Även
”vanliga”
förbjudna
Regular
forbidden
areas could
områden
förekommeralso appear
on themarkeras
map,
med
kryssmönster,
och
theyett
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Möbler – bord, soffor, hyllor, tjockmattor mm.

Furniture:
tables,
couches,
Det är inte tillåtet
att klättra cabinets,
över eller krypa under
möbler! benches
It is forbidden to jump over or crawl under any furniture!

Lycka till!!

