Inbjudan för Malmö OKs Parkorientering etapp 1
Bulltofta Öst, tisdagen den 23 juni 2020
För vem:

Anmälan och anm.stopp:
Direktanmälan:
Samlingsplats:

Parkering:

Starttider:
Målgång:
Banlängd:
Karta:
Kartskala:
Klasser:
Ansvarig:
E-post:
Toalett & Dusch:
Stämpling:
Resultat:
Se hur du sprang:

Poäng:
Pris:
Försiktighetsåtgärder:

Endast medlemmar i Malmö OK
Övriga som vill springa gör detta från onsdag till och med
nästkommande tisdag, se www.mok.nu för mer information.
I Eventor senast 09:00 måndagen innan tävlingen
Saknar du Eventor login kan du direktanmäla dig på plats.
Möjligt, men föranmäl dig om du kan.
Gräsytan sydost hundrastplatsen vid Flansbjersvägen belägen i
nordöstra delen av stadsdelen Riseberga.
Google Maps
Parkera på hundrastplatsens parkering. Den är emellertid inte så stor.
Om den blir full, sök parkeringsmöjligheter på östra sidan av
Toftanäsvägen, tex. vid Öresundsterminalen.
VIP start 17:00-17:30
Övriga 17.30-19:00
Målet dras in 19:45
3.390 meter
Bulltofta Öst (utsnitt)
1:4000
Vuxna damer (D21), vuxna herrar (H21)
Barn & ungdomar till och med 20 år väljer D20 respektive H20
Paul Schannong
paulschannong@gmail.com
Saknas
Sportident (finns att låna för de som saknar eller glömt sin egen)
I Eventor efter avslutad etapp, även sträcktider i Winsplits.
Samtliga etapper finns i Livelox, där du som har en GPS klocka eller
springer med en telefon kostnadsfritt kan lägga upp din rutt.
Samtliga etapper finns även i UsynligO men är primärt tänkt för icke
MOKare under resten av veckan.
Poängsystem likande tidigare år genereras i Eventor.
Efter varje etapp lottas det ut ett pris till en D20 och en H20.
Samtliga priser hämtas/skickas efter sista etappen.
Vi undviker att uppehålla oss vid kartutdelningen så alla kan närma sig
med minst 2m avstånd till varandra.
Det blir ingen samling efteråt, när du stämplat ut är det fritt att åka
hem. Om du vill prata om din orienteringsrunda och diskutera vägval så
gör det med klubbkamrater som visar att de är trygga med fysisk
kontakt. Det kan ju vara svårt att jämföra vägval utan att stå nära
varandra.

