Söders - Tyresö inbjuder till

Ungdomsserien söder 3
(Järla, Södertörn, Skogsluffarna, Söders)
Söndagen den 30 augusti 2020
Typ och distans
Klasser,
banlängder och
svårighet

Ungdomstävling, långdistans.
Klass
Inskolning
U1
D10
H10
U2
D12
H12
U3
D14
H14
U4
D16
H16

Färg (svårighet)
Grön
Grön
Vit
Vit
Vit
Gul
Gul
Gul
Orange
Orange
Orange
Violett
Violett

Banlängd
1,5 km
2,0 km
2,5 km
2,5 km
2,0 km
2,9 km
2,9 km
2,7 km
3,9 km
4,1 km
3,1 km
4,5 km
5,4 km

Anm.: Preliminära banlängder. Exakta banlängder publiceras i startlistan. I inskolning och
U-klasser är skuggning tillåtet. Inskolning har ingen tidtagning. I U-klasser är tidtagning
valbart

”Glada o ledsna”
gubbar, skuggning

”Glada och ledsna” gubbar på Inskolningsbanan för att veta om man är på rätt eller
fel ledstång. Följeslagare/uppföljare får följa med som skugga i U-klasser och
Inskolning om det görs på ett diskret vis. Skuggan ingriper endast när problem
uppstår. Karta svartvit till ”skuggorna” vid start. Par/patrull är tillåtet i alla Uklasserna och Inskolning. Poäng och tid räknas på siste person i mål i patrullen.

Stämplingssystem

Sportident. Ange bricknummer i samband med anmälan.

Anmälan

Senast söndagen den 23 augusti klockan 23:59 i Eventor

Efteranmälan

Senast onsdag den 26 augusti klockan 20:00 i Eventor.

Avgift

65 kronor per deltagare. Faktureras deltagande förening efter tävlingen.

Samlingsplats

Alby Friluftsgård i Tyresö. Ingen vägvisning.

Parkering

På allmänna parkeringsplatser i anslutning till Alby Friluftsgård. Avstånd till arenan
600 meter.

Kollektivtrafik

Se tidtabell på www.sl.se. Närmaste busshållplats är Nyfors. Avstånd ca 1 200
meter.

Start

Avstånd till start från arenan ca 300 meter grusväg. Vägen till start är markerad
med orange-vit snitsel.
Första start kl. 10.00. Obs, minutstart enligt startlista för alla klasser förutom
inskolning och U-klasser. Deltagarna får kartan 1 minut före startsignal. Inskolning
och U-klasser har fri starttid inom klubbens tider nedan och ska startstämpla.
Start kommer att ske i grupper enligt nedan (obs, minustart enligt startlista för alla
H/D-klasser och fri start för inskolning och U-klasser inom klubbens tider):
●
Kl. 10.00-10.45 Söders
●
Kl. 10.45-11.30 Järla
●
Kl. 11.30-12.15 Södertörn
●
Kl. 12.15-13.00 Skogsluffarna
Startlista publiceras på Eventor senast fredag 28 aug.

Karta och skala

Karta Rotvik-Gimmersta, ekvidistans 5 meter. Skala 1:10 000 för HD16, skala
1:7 500 för övriga klasser.

Definitioner

Endast tryckta på kartan, dvs inga lösa definitioner.

Terräng

Måttligt kuperad terräng, skog- och kulturmark med elljusspår, stigar och andra
ledstänger, finns mindre grönområden och något kvarliggande sly under
kraftledningar, inga hyggen. Dammen och tillhörande våtmarker får ej beträdas
förutom på broar och spångar.

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Service

Enklare toalett finns på Arenan.

Priser

Inga.

Särskilda
anpassningar med
anledning av
corona

När vi nu får möjlighet att börja tävla igen är det viktigt att vi inte bidrar till ökad
smittspridning. Startdjupet kommer att bli mer utdraget än vanligt och placering
på Arenan kommer att ske i zoner. Ytterligare information kommer i PM. Alla
deltagare och publik uppmanas att följa råd och riktlinjer från myndigheterna.

Tävlingsledare

Emma Martinelle, 070-431 93 05, emmasmartinelle@gmail.com

Banläggare

Staffan Elmhagen.

Välkomna önskar Söders-Tyresö!

