Sundbybergs IK hälsar Välkommen till Sumpnatta
Fredag den 27 mars.
OBSERVERA

Med tanke på pågående virusutbrott kommer detta arrangemang vara
nedskalat. Fler restriktioner kan eventuellt införas från myndighetshåll
inpå tävlingsdatum som vi som arrangör blir tvungna att förhålla oss till.
Vi kommer uppdatera tävlingsinformationen i Eventor om fler
restriktioner införs!


Ingen möjlighet till ombyte eller dusch kommer finnas i
Brotorpshallen. Vi ber därför deltagare att i så stor mån som möjligt
komma ombytta/byta om utomhus. Vi kommer dock att tillåta att
väskor lämnas inomhus.



Personer som uppvisar minsta sjukdomssymptom SKALL stanna
hemma. Avanmälan kan därför göras fram till och med
tävlingsdagen. Inget kommer då att faktureras.



Vi ber samtliga deltagare att iaktta försiktighet och hålla avstånd till
varandra i så stor mån det går.



Tävlingen har ingen UP-status längre då UP som helhet stryks under
denna vår.

Samling

Vid Brotorpshallen/Ursviks motionsgård i Sundbyberg. Skärm i
korsningen Enköpingsvägen och Ursviksvägen.

Parkering

600m från arenan, vägvisning från korsningen Enköpingsvägen och
Ursviksvägen. Avgift 30kr, betalning via kontanter eller Swish.

Kollektiva färdmedel

Tunnelbana linje 11 till Hallonbergen och därefter buss 504 mot Rissne,
buss 540 mot Universitetet alternativt promenad direkt till
Brotorpshallen. Nedan vägbeskrivning från Hallonbergens T-bana.
Buss 504 & Buss 540 stannar vid Sundbyberg park Södra och därifrån är
det 400 m promenad till Brotorpshallen.

Klasser/Banlängder

Exakta banlängder framgår i startlistor efter lottning

Strukna klasser

H70, D70, H75, D75, H80, D80

Reserver

Samtliga anmälda reserver har fått startplats. Detta kommer att synas i
Eventor när startlista publiceras

Start

Första start kl. 19.30. Öppna klasser och U-klasser har fri start mellan
19.30-20.30. Avstånd till start 700 m orange-vit snitsel.
H17 har gemensam start kl. 19.30 och D17 har gemensam start 19.40.
Banorna är gafflade i dessa klasser.

Överdrag

Transport av överdrag kommer ske från start till Brotorpshallen

Öppen motion

Fri start i samtliga öppna klasser. Kartorna fås vid starten. Ingen
direktanmälan på plats.

Karta

Nyritad 2014 och reviderad 2019 av Norrkartor. Ekvidistans 4 m.
Digitalutskriven av BL Idrottsservice. Skala 1:7 500 för klasser U1-U4,
HD10-14, HD40-65 och Öppna klasserna. Övriga klasser har skala 1:10
000.

Terräng

Närområde, delvis mycket stigrikt och måttligt kuperat. I området finns
elljusspår som kommer att vara tänt.

Förbjudet område

Förbjudna områden är markerade på kartan. En brant i närheten av en
kontroll är även förbjuden att passera. Denna är markerad med snitsel i
terrängen men ej på kartan. Berör klasserna HD14, H40-55, D17, U4, Ö5
och Ö6.

Kontrollbeskrivning

Lösa kontrollbeskrivningar som finns vid start samt tryckta på kartan.

Stämpling

Sportident (SI). Kontrollera ljud- och ljussignal. Fungerar inte enheten,
stämpla manuellt med stiftklämma på kartan och lämna in kartan vid
avläsning.
Anmälda utan bricka tilldelas hyrbricka. Hyra: 25 kr. Ej återlämnad
bricka efter målgång debiteras med 400 kr per bricka.

Maxtid

2 timmar. Målet stänger 22.30.

Marka

Ingen försäljning i marka erbjuds med hänsyn till att begränsa
smittspridning.

Dusch

Ingen dusch erbjuds med hänsyn till att begränsa smittspridning.

Toaletter

Inomhus i Brotorpshallen. Inga toaletter vid start. Håll avstånd till
varandra i toakön.

Första hjälpen

Enklare Första hjälpen i form av självservice vid sekretariatet.

Start-/Resultatlista

Publiceras via Eventor.

Priser

Ingen prisutdelning med hänsyn till att begränsa smittspridning.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler gäller.

Tävlingsledare
Banläggning
Bankontroll
Tävlingskontroll
E-post

Mårten Lundqvist
070 914 34 28
Niklas Carlsson
Göran Jonsson
Jan Kihl
martenlundquist@gmail.com

Välkommen till en härlig vårkväll i Ursvik önskar
Sundbybergs IK.

