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Kretsmästerskap Nat
Torsdag 22 oktober

Corona

Anpassningar i arrangemanget har skett med anledning av Corona-pandemin.
Kom helst ombytt, eller byt om vid din bil.
Tänk på att följa arrangörens anvisningar och hålla avstånd i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Parkering till start

Gå direkt från parkeringen till starten.
Tänk på att anlända så att du hinner starta i den startgrupp du anmält dig i.

Till start

1500 meter längs asfalt och grus.
Det finns två starter. Båda är på samma plats.
Innan starterna sker avprickning.
Efter avprickning går du till din startfålla.

Första start

18.30

Start

Start 1:
DH14 – DH75 samt Öppna banorna medelsvår och svart.
Start 2:
DH12 samt Öppna banorna mycket lätt och lätt.
Orange-vit snitsel från målet till start.
Uppvärmning sker på grusvägen söder om starten, se skiss.
Kö till start sker längs stigen norr ut till avprickningen. Tänk på att hålla avstånd i kön.
Efter avprickning går du till din fålla.
Glöm inte att startstämpla.

Överdrag

Transporteras från start till mål. Ligger efter utstämplingen, se skiss.

Banor

Se separat information om banlängder och kartskalor.

Karta

Skrylle. Ekvidistans 2,5 meter. Laserutskrift.

Terrängbeskrivning

Stigrikt rekreationsområde.
Skogsmark, omväxlande löv- och barrskog. Svag till måttlig kupering. En del gröna
partier och sankmarker förekommer, i övrigt god framkomlighet. Tänt elljusspår går
igenom tävlingsområdet.

Förbjudna
områden

Tomtmark och andra, på kartan, markerade områden.
På norra delen av kartan finns staket som är förbjudna att passera annat än på övergångar. Staketen är markerade med lila streck på kartan.
Förbjudna områden är inte snitslade i terrängen.

Stämplingssystem

Sportident. Töm och check vid avprickningen.

Angivelser

Angivelserna är tryckta på kartorna. Även lösa definitioner vid start.

Startmetod

Starta inom din valda startgrupp.
Alla startstämplar.

Kontroller

Vid kontrollen finns blå/röd reflex och stämplingsenhet.
Kontrollera kodsiffran noga, bitvis sitter kontrollerna tätt.

Målgång och
utläsning

Efter målgång, följ röd-vit snitsel till utstämpling, se skiss över målområdet.
Tänk på att hålla avstånd till varandra i utläsningskön.

Max tid

2,5 timmar.

Dusch

Ingen dusch.

Toalet

På grund av byggnationsarbeten finns det bara en toalett. Den har enkelriktats för
att minska risken för smitta. Följ anvisningarna och håll avstånd. Använd handsprit.
Ingen toalett vid start.

Prisutdelning

Plaketter till segrare i tävlingsklasser. Delas ut klubbvis vid ett senare tillfälle.

Tävlingsledare

Kristina Spångberg, 0707-99 33 68, kristina.hallander@gmail.com

Banläggare

Fredrik Hugosson, 0735-87 27 67, fredrik.hugosson@gmail.com

Bankontrollant

Annika Wigren

Välkomna och Lycka till!

