Söders - Tyresö
inbjuder Järla Orientering, OK Södertörn, Skogsluffarnas OK, OK
Ravinen, Skarpnäcks OL, Gustavsbergs OK och SoIK Hellas
till Ungdomsseriens regionfinal region SO

Lördagen den 3 oktober 2020
Snittsling till start sker från Söders flagga vid utegymmet (bågskyttebanan) vid Wättinge i Tyresö.
Även målgång och utstämpling sker på ängen där. Ingen organiserad arena i övrigt.
Typ och distans
Ungdomstävling, medeldistans
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 ingen organiserad arena kommer att
finnas. Var och en ansvarar för att följa råd och riktlinjer från myndigheterna före och efter start.
Vi tillämpar Kom-Spring-Åk hem och för att underlätta detta kommer respektive klubb få en egen
startgrupp. Ytterligare information kommer i PM.
Parkering
Ingen organiserad. Alla ansvarar själva för att man följer gällande parkeringsregler. Karta med tips
på parkeringar i närområdet kommer att publiceras på Eventor.
Allmänna kommunikationer,
Buss 873 via Tyresö centrum mot Nyfors – hållplats Lummergången. Se tidtabell på www.sl.se.
Klassindelning, svårighet och banlängder
Klass
Färg
Inskolning**
Grön (K1)

Banlängd*
2,0 km

U1**

Grön

1,9 km

D10
H10
U2**

Vit
Vit
Vit

2,2 km
2,2 km
2,0 km

D12
H12
U3**

Gul
Gul
Gul

2,3 km
2,3 km
2,3 km

D14
H14
U4**

Orange
Orange
Orange

3,1 km
3,1 km
2,9 km

Anm
Ej tidtagning

Anm

D16
Violett
3,4 km
H16
Violett
3,4 km
* Preliminära banlängder. Exakta banlängder publiceras i startlistan.
** vid många anmälda kan klassen delas i en flick- och en pojkklass.
Karta, skala och terräng
Karta Barnsjön, ekv 5 meter. Skala 1:10 000 för HD16, skala 1:7 500 för övriga klasser.
Måttligt kuperad terräng, skog- och kulturmark med större och mindre stigar och andra ledstänger,
finns mindre grönområden och något kvarliggande sly under kraftledningar, inga hyggen.

Poängberäkning
Enligt anvisningarna för ungdomsserien 2020.
Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan på Eventor, inklusive SI-nummer senast söndag 27/9.
Anmälningsavgiften är 65:-/deltagare. Faktureras deltagande förening efter tävlingen.
Efteranmälan
Mot 50% förhöjd avgift senast tisdag 29/9 kl. 21:00 via Eventor.
Inga anmälningar tas emot därefter och alltså ingen direktanmälan på tävlingsdagen.
Start
Avstånd till start från snittslingens början c:a 350 meter – Orange/Vit snitsel.
Starttider kommer att lottas klubbvis enligt tider nedan för att principen Kom – Spring – Åk hem
ska kunna tillämpas och start sker sedan efter startlista. OBS! Minutstart enligt startlista för alla
klasser inklusive inskolning för att undvika köbildning vid starten. Deltagarna får kartan 1 minut
före startsignal. Startmellanrummet är minst en minut på alla banor.
-
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10:00-10:30
10:45-11:15
11:30-12:00
12:15-12:45
13:00-13:30
13:45-14:15
14:30-15:00

Skogsluffarnas OK
OK Ravinen
Skarpnäcks OL
Söders-Tyresö
Järla Orientering
OK Södertörn
Gustavsbergs OK och SoIK Hellas

Startlista publiceras på Eventor senast fredag 2/10.
Stämplingssystem
Sportident. Ange SI-nummer i samband med anmälan. Kontrollera noga att ni angett rätt nummer
och att ni inte har anmält samma SI-nummer på flera löpare.
Glada och ledsna gubbar samt 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 U-klasserna och Inskolning. Poäng och tid räknas på siste person i mål i
patrullen.
Definitioner
Inga lösa definitioner – trycks på kartan.
PM, startlista och resultat
PM och startlista samt resultat läggs ut på Eventor.
Resultat anslås inte på tävlingsplatsen men liveresultat finns.
Klädsel
Heltäckande klädsel.
Priser
Inga.
Servering
Ingen servering.

Service
Eventuell omklädnad utomhus, ingen dusch. Toalett finns.
Tävlingsledare
Kristina Thimberg, kristinathimberg@gmail.com, 073 – 687 03 14
Banläggare
Peter Andersson och Emma Norin (Söders)
VÄLKOMNA!
Söders -Tyresö

