Välkommen till Mullsjö SOK och Stråkendubbeln 17 oktober!

PM

ÖPPET SKARABORGSMÄSTERSKAP
SPRINT
SAMLING: Mullsjö SOK-stugan. Vägvisning från Falköpingsvägen genom Mullsjö
samhälle vid avfarten mot Gravsjö.
PARKERING: På anvisad plats i direkt anslutning till mål, vid Msok-stugan.
STARTLSTOR: Finns på Eventor. Samtliga har lottad starttid.
TOALETTER: Toaletter finns i MSOK-stugan med god hygien. Toalett finns också med
begränsad omfattning vid start (en plats i toalettvagn, gemensamt för herr o dam).
START: Skyltat från parkeringen. Första start 10:00. Avstånd till start 1 300 meter,
orange/vit snitsel. Öppna klasser och ungdomsklasser upp till och med H/D 14 får titta på
kartan 1 minut innan start.
ÖVERDRAG: Ingen handtering av överdragskläder från start.
HÅLL KOLL: På många ställen är det tätt mellan kontrollerna. Kolla kodsiffrorna.
KARTA OCH SKALA: Vattentornet, särtryck från Mullsjökartan, ekvidistans 2.5 m.
Reviderad av Torbjörn Löfving, 2020. Kartan är ritad i sprintnorm. Skala 1:4000 för HD16HD40, övriga 1:3000. Lös definition finns i kartfordralet.
Karttecken brun triangel – jordkällare, karttecken svart kryss – lekredskap.
På kontrollbeskrivning är X – bollplank eller jordkällare.
Där kartan anger opasserbart staket får du inte hoppa/kliva över - även om det är möjligt.
Observera att det är dubbelsidig utskrift i klasserna D12, H12, D14, H14, D45, H45,
D50, H50, H55, H60, Öppen lätt, Öppen medelsvår och Öppen svår.
FÖRBJUDNA OMRÅDEN: Det finns förbjudna områden som enbart är markerade på
kartan, respektera dessa.
VÄGPASSAGE: Alla passerar trafikerad gata på väg mot sista kontrollen. Trafikvakt finns
men se upp! I övrigt förekommer viss trafik i tävlingsområdet, vanliga trafikregler gäller. Var
försiktig.
TÄVLINGSREGLER: SOFT:s tävlingsregler för sprint
KLÄDSEL: Heltäckande kläder gäller, pga. viss del av banorna går i skogsterräng.

SERVICE: Liveresultat via Eventor. Ingen dusch eller servering på plats.
SPORTFÖRSÄLJNING: Pölder sport finns på plats.
PRISUTDELNING: Ungdomar upp till HD-12 får pris i samband med målgång. Plaketter
för mästerskapet skickas ut i efterhand.
COVID- 19: Vi ber alla respektera de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten
hänvisar till. Håll avstånd till varandra, vistas så kort tid som möjligt på arenan. Stanna
hemma om du är sjuk!
TÄVLINGSLEDARE SAMT UPPLYSNINGAR: Jan-Eric Remäng 070-293 82 09
epost: remang@telia.com, Lena Arnoldsson 070-631 83 55.
BANLÄGGARE: Torbjörn Löfving 073-065 19 57
BANKONTROLLANT: Ulf Persson, Bottnaryds IF
TÄVLINGS KONTROLLANT: Thomas Persson, OK Gränsen

LYCKA TILL!

