Pm 08-dubbeln Patrull

Söndagen den 11 oktober 2020
Samling
Allmänna
färdmedel
Bilparkering
Arena

Länna handelsplats.
Buss 829 eller 831 till hållplats Truckvägen.
Ingen organiserad parkering. Vi hänvisar till parkeringen vid Länna
handelsplats, se kartan nedan.
Ingen arena, endast startplatser och mål.

Tävlingen är av konceptet kom – spring – åk hem, dvs minimera tiden vid tävlingen. Publik
undanbedes.
Banlängder

Klass

Banlängd

Klass

Banlängd

D17-20

8.4 km

H17-20

9.7 km

D16

6.5 km

H16

8.3 km

D14

5.3 km

H14

6.5 km

D12

4.3 km

H12

4.3 km

D10

3.3 km

H10

3.3 km

Pm 08-dubbeln Patrull
Karta och skala
Start
Startmetod

Kontrollbeskrivningar
Förbjudna områden
Otydliga stigar
Vätska
Avläsning av SIbricka
Kontroll-intagning
Omklädning
Service
PM, startlista och
resultatlista

Sjukdom
Maskeradtävling

Tävlingsledare
Banläggare

Ågesta, ekvidistans 4 m, skala 1:15 000 för HD17-20 och 1:10 000 för
HD16. Skala 1:7 500 för övriga klasser.
Första start kl 10:00. Efteranmälda är lottade in i startlistan.
Sportidents stämplingssystem används. Nollning av SI-pinne sker vid
starten.
Lottad starttid enligt startlista i samtliga klasser för att på ett bättre
sätt reglera antalet personer vid startplatserna. Respektera starttiden
och kom inte för tidigt till starten för att minimera trängseln.
Två minuter före start går deltagarna till första startfållan. Därefter till
nästa fålla där deltagarna får kartan. Samtliga klasser utom HD17-20
får titta på kartan 1 minut före startsignal.
Enbart tryckta på kartan, inga lösa kontrollbeskrivningar.
All tomtmark är förbjudet område. Respektera även att tävlingsområdet är
förbjudet att beträda före start.
Vissa otydliga stigar är markerade med vit snitsel i terrängen. Berör
framförallt banorna för HD10-12.
Ingen vätska finns på tävlingen, utan varje deltagare tar med sig det själv.
Utstämpling sker i sekretariatstältet strax efter målgång, detta gäller även
löpare som bryter tävlingen.
Kontrollerna börjar tas in senast kl 15.
Kom ombytt. Inga toaletter på arenan.
Ingen servering. Första hjälpen – endast enklare omplåstring.
PM och startlista samt resultat publiceras på Eventor. Banorna läggs efter
tävlingen upp på Livelox.
Om deltagare inte vill ha sin tid publicerad i resultatlista, kontakta
arrangören.
Under tävlingen finns resultat online på liveresultat.orientering.se.
Det går även att använda appen LO – Live resultat Orientering.
Vid symptom på sjukdom stanna hemma! Följ Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
I gammal Dala-dubbel-tradition uppmanas de deltagare som vill att klä ut sig i
maskerad-kläder. På vägen mellan rekommenderad parkering och
startplatserna finns ett tält där utklädda deltagare fotograferas. Pris till bästa
utklädnad utses av en jury och skickas ut till deltagarna.
Fredrik Hedin
Uffe Persson

Varmt välkomna önskar IFK Enskede!

