Ungdomsserien - Söder 1 - Tisdagen den 25/8-2020
OK Älvsjö-Örby - Tullinge SK - Tumba-Mälarhöjden OK
OK Älvsjö Örby hälsar Tumba Mälarhöjdens OK samt Tullinge SK välkomna till kretstävling i
ungdomsserien (kretsen Söder 1).
Samling

Samling vid L
 ångängen (Segeltorp).
Parkering i Kungens kurva/Kolartorp/Segeltorps IP-området.
Promenad till samlingsplatsen via Segeltorps IP (max 600m).
På grund av rådande pandemi-omständigheter kommer det inte
finnas en gemensam “arena” i traditionell mening. Istället kommer
respektive klubb hänvisas till en egen yta på ängen (skylt kommer
finnas). Vi ber ledare i respektive klubb att hjälpa till med att hålla
god ordning.
Kommande PM kommer inkludera en skiss!

Klassindelning

DH10, DH12, DH14, DH16,
Inskolning, U1, U2, U3, U4.
Svårighetsgrader och ungefärliga banlängder enligt StOF’s
anvisningar. Glada och ledsna gubbar på Inskolningsbanan för att
veta att man är på rätt eller fel ledstång.

Anmälan

Via Eventor senast tisdag 18/8 kl 23.59. Anmälningsavgift 65 kr /
deltagare.
Ange SI-nummer vid anmälan.
Efteranmälan mottages mot 50% högre anmälningsavgift fram till
lördag 22/8 kl 23.59.
Avgift för hyrbricka: 30 kr.

Stämplingssystem

Elektronisk stämpling med SportIdent.
Hyrbricka återlämnas efter målgång i samband med avläsning.
Borttappad hyrbricka debiteras med 500 kr.

Start

Första starttid 18:00. Lottad starttid i s amtliga k
 lasser för att
undvika trängsel.
Separat startplats för respektive klubb i direkt närhet till
klubbens samlingsplats. Vi ber ledare om hjälp att lotsa fram
deltagare till starten utifrån starttider. Samtliga banor utgår från
gemensam startpunkt (snitsling från startplatserna).

Karta / terräng

Karta i skala 1:7500 för alla klasser utom DH16 som har 1:10000.
Ekvidistans 5m. Reviderad 2020. Måttligt kuperad, stigrika
områden. Terrängen är i huvudsak lättframkomlig.

Kontrollbeskrivningar Enbart tryckta på kartan.
Mål

Utbrutet mål i skogen. Avläsning av SI-pinne sker längs stigen
tillbaka från målet. Efter målgång och avläsning ombeds alla
löpare bege sig till sin klubbs samlingsplats för hemtransport.

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Maxtid

Maxtid 1.5h i samtliga klasser.
Även löpare som bryter sitt lopp måste stämpla ut vid
avläsningsplatsen.

Resultat

Liverapportering samt på Eventor efter tävlingen. Ingen
resultatservice vid tävlingen.

Skuggning

Skuggning är tillåten i Inskolning samt U-klasser om det görs på
ett diskret vis. Skuggan ingriper endast när problem uppstår.

Service

Ingen service (dvs ingen dusch, toalett eller marka). Vid
Segeltorps IP finns dock toalett.

Övrigt

I skogen finns ett antal kontroller som inte hör till tävlingen. Dessa
kontroller saknar stämplingsenheter.
Med tanke på rådande omständigheter räknar vi med att alla
deltagare försöker anlända i anslutning till sin starttid, springer sin
bana och sedan åker hem!

Banläggare

Fredrik Sandberg

Upplysningar

Tävlingsledare: Christer Nordström 076-115 25 70
Epost: info@okalvsjoorby.se

Välkomna önskar OKÄÖ!

