IFK Enskede
inbjuder till

Södra 08dubbeln
Lördag 10 oktober
Medeldistansstafett för ungdomar och juniorer 2-manna lag
Söndag 11 oktober
Patrulltävling långdistans för ungdomar och juniorer
Tvådagarstävling för ungdomar och juniorer med etapp och sammanlagt resultat. För att få
sammanlagt resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen.

Deltagande
Då tävlingarna i första hand vänder sig till Stockholms söderklubbar måste minst en person i
laget/patrullen representera en söderklubb.

Klasser
DH17-20, DH16, DH14, DH12, DH10

Arena
Stafetten genomförs vid Sköndal, karta Flaten och patrulltävlingen vid Länna industriområde,
karta Ågesta.

Anmälan
Anmälan via Eventor. Sista ordinarie anmälan 4 oktober, efteranmälan med 50% tillägg
senast 7 oktober.

Start
Lördag första start 11.00.
Söndag första start 09,30

Seedad startgrupp
De 10 främst placerade patrullerna i klasserna HD 12-16 kommer att starta i en seedad
startgrupp på söndagens tävling. I klassen HD 17-20 blir det jaktstart på söndagens tävling.

Stafetten
Klass
D17-20
D16
D14
D12
D10

Banlängd
3,5-3,7
3,2-3,4
3,1-3,2
2,5
1,9-2,1

Gaffling
ja
ja
ja
ja
ja

Klass
H17-20
H16
H14
H12
H10

Banlängd
3,9-4,2
3,5-3,7
3,1-3,2
2,5
1,9-2,1

Gaffling
ja
ja
ja
ja
ja

Lagändring
Lagändring senast 1 timme före start. Vi vädjar till er att redan vid anmälan göra klart
sträckordningen för lagmedlemmarna då ändringar skapar mycket administration under
tidspress med risk för att fel uppstår.

Stämplingssystem
Sportident. Bricknummer ska anges i Eventor i rätt sträckordning. Anmälda utan
bricknummer tilldelas hyrbricka (40 kr). borttappad bricka debiteras 400 kr.

Parkering
Särskilt parkerings PM kommer att publiceras senare.

Karta/terrängtyp
På stafetten har klasser upp till och med DH14 skala 1:7500. Äldre har 1:10000. Samma
gäller för patrulltävlingen med undantag för att DH17-20 har skala 1:15000. Övrig information
om karta och terrängtyp kommer i PM

Dusch/servering
Ingen dusch eller servering.

Kringarrangemang
Utklädnadstävling söndag. Det kommer att finnas en fotostation på väg till start på söndagen.
Om man vill vara med i tävlingen om bästa utstyrsel går man förbi fotostationen för
fotografering innan man går till start.

Priser
Inga priser

Corona
Vi kör konceptet ”parkera – gå till start-spring – stämpla ut – åk hem!”. I korthet anpassar vi
tävlingen enligt följande:
•

Endast föranmälan

•

Olika ytor som respektive klubb samlas på med max 50 personer.

Personligt ansvar
För att kunna genomföra tävling under pågående pandemi måste vi alla hjälpas åt att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att man endast närvarar eller
deltar om är symptomfri, att vi håller avstånd från varandra och att vi alla tar eget ansvar. Det
är allas ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arrangörens
anvisningar.

Tävlingsledning
Fredrik Hedin
Jan Frödin
Patric de Boussard

0733386933, hedinfredrik@gmail.com
0705130480

Banläggare:

Per Forsberg och Ulf Persson

