Y-Ringen Masters 22 juli 2020
Samling:

Parkeringen vid infocentret vid Nolby Högar (se kartklipp nedan)
WGS84 DDM: 62°16.929'N 17°21.798'E
WGS84 decimal (lat, lon): 62.282145, 17.363302

Vid samling:

Hämta din karta i kartlådan för din bana, lägg in i plastficka och
bli i samband med detta avprickad av funktionär!
Töm och Checka SI-brickan. Ta er sedan till startplatsen!

Start:

Tidig start kl. 16:00-16:30
Normal start kl. 17:00-17:30
Sen start kl. 18:00-18:30
RESPEKTERA starttiderna!
Gångväg till start 858 m (se kartklipp). Ingen snitsling utefter
vägen, orange/vit snitsel sista biten på stig. Se upp när ni går efter
vägen, håll er på vänster sida! Bana 2 - 5 passerar även vägen i
slutet av banorna. SE UPP!
Vid start finns ytterligare en Töm och Check om ni missat detta vid
samlingen. Glöm inte att startstämpla innan ni ger er iväg!

Karta:

Skala 1:7 500 för samtliga klasser. Kartan ritad 2019 av Nils-Göran
Olsson och delvis reviderad 2020 av Johan Agås

Mål/avläsning: Målstämpla och ta er sedan till avläsningen vid
samlingsplatsen/parkeringen (ca 150 m från mål).
Glöm inte bort att passera avläsningen även ni som utgått!
Banor:

Fem banor av medeldistanskaraktär erbjuds:
Bana 1 (Vit) 2,2 km,
Bana 2 (Gul) 3,0 km,
Bana 3 (Röd) 3,3 km,
Bana 4 (Violett) 4,4 km.
Bana 5 (Blå-Svart) 6,1 km.
OBS! Bana 5 har kartbyte ungefär efter halva banan. Kartbytet
genomförs genom att vända på kartan! 😊
Kartor i PDF-format kommer att läggas ut på Eventor.
Lägg gärna in era rutter på Livelox!
Banorna kommer också att finnas tillgängliga i appen OsynligO

Angivelser:

Finns endast tryckta på kartan

Kontroller:

Sportidentenhet på ”gulkäpp” med skärm

Resultat:

Läggs ut på Eventor under kvällen efter avslutad tävling

Y-Ringen Masters:

Utses för följande klasser. Se inbjudan för regler och
poängberäkning. Tabell över aktuellt resultat kommer att
finnas på Eventor och uppdateras efter varje etapp.
D10: Bana 1
D12: Bana 2
D14: Bana 3
D16: Bana 4
D17-: Bana 5

H10: Bana 1
H12: Bana 2
H14: Bana 3
H16: Bana 4
H17-: Bana 5

Toaletter:

Det finns två toaletter vid samlingsplatsen som får nyttjas vid behov
(gör dock helst av med behoven hemma…). På toaletterna finns
rinnande vatten, tvål, toapapper, torkfläkt samt handsprit.

Att tänka på!

Vi ska fortsatt agera enligt rådande
rekommendationer för Covid-19!
Det betyder att:
• Ingen närvaro vid minsta förkylningssymptom
• Minimera närvaro vid start, samling & mål
• Håll avstånd
• Åk gärna hem så snart som möjligt efter genomförd tävling

Tävlingsledning: Tävlingsledare: Johan Agås, Tel. 070-774 04 32
Banläggare: Johan Agås, Tel. 070-774 04 32
Sekretariat: Thomas Rex, Tel. 070-266 02 97
VÄLKOMNA och LYCKA TILL i SKOGEN!

