Mila Stockholm By Night säsongen 2020-2021
Deltävling 1
Corona-anpassningar
För att det ska vara möjligt att genomföra årets säsong av Mila Stockholm By Night har vi varit
tvungna att anpassa upplägget i enlighet med folkhälsomyndighetens direktiv. Vi har ett uppdrag att
minimera risken för smitta och därför är det både arrangörens och deltagarnas ansvar att se till att
fysisk distansering sker. Antalet deltagare måste hållas nere även för att det ska bli tekniskt
genomförbart för en rimligt stor arrangörskår och med hänvisning till parkeringsmöjligheter och yta
för att kunna hålla avstånd vid startplatser, målgång och utläsning av SI-brickor. Av den anledningen
måste vi hålla ner antalet deltagare totalt på tävlingarna vilket resulterat i att klassen Vilsna Själar
åtgår denna säsong.
Reglerna om max 50 personer på idrottsarrangemang måste vi klara av att uppfylla. Därför behöver
vi dela upp tävlingen i startgrupper på max 45 personer och vi måste hålla ner belastningen på banor
och kontroller genom att försöka ha egna kontroller för respektive klass om möjligt.
Klasser:
Klasserna har delats upp i 2-3 olika startgrupper där löptiden avgör placeringen på deltävlingen.
Damer (18.15, 19.00)
Herrar (18.30, 19.15,)
Pöbel (18.00, 18.45, 19.30)
Pöbelina (18.15, 19.00)
OBS! Damer och Pöbelina kan vid många anmälda separeras vid starten så att en klass startar 5 min
före planerat (t ex 18.10) och den andra 5 min efter (tex 18.20). Läs PM noggrant i fall vi är tvungna
att göra införa detta.
Vilsna Själar utgår.
Extra startgrupper
Om många anmälda inte får plats i de tänkta startgrupperna kan arrangören eventuellt öppna för
senare starter enligt samma regler (max 45 anmälda) men då är max tiden begränsad till att målet
stänger 21.30.
Tävlingsplats/Terrängområde:
Samling vid Hellasgården parkering. Normal parkeringsavgift betalas på parkeringen. Startsnitsel
utgår från parkeringen norra ända.
För de som anländer med buss eller cykel finns möjlighet att lämna in väskan i Ravinens klubbstuga.
Anmälan:
Anmälan sker via Eventor till aktuella klasser som är benämnda med starttid/grupp. Först till kvarn
gäller, vilket innebär att när en klass har nått upp till 45 anmälda stängs anmälan, då får man välja en

annan startklass-grupp. Om inte arrangören hinner stänga anmälan innan 45 personer uppnåtts,
flyttas deltagaren till annan startklass-grupp utifrån anmälningstid, först till kvarn.
Anmälningsavgift:
Fram till den 4 november, kl 23.59 120:-/deltagare, Efteranmälan till söndagen den 8 november. 50%
högre avgift.
Toaletter:
Kommer inte att finnas.
Kartor:
Ligger rullade i klubbpåsar som finns i anslutning till starten (på väg till). Hämtas personligen och tas
med till startplatsen o-sprättade
Start:
Läs i PM ordentlig om startproceduren och vad som gäller. Ett uppvärmningsområde kommer finnas
vid elljusspåren vid Hellasgården. Start sker på andra sidan Ältavägen i förhållande till elljusspåren.
Förbjudet att korsa vägen innan den tidigare starten har gått iväg.
Starttider:
Pöbel 18.00, 18.45 och 19.30
Pöbelina 18.15 och 19.00
Damer 18.15 och 19.00
Herrar 18.30 och 19.15
Banlängder:
Damer 6,0 km, Herrar 8,5 km, Pöbel 6,0 km, Pöbelina 4,0 km, Fulgafflingar finns.
Målet:
Vid målet sker stämpling på utplacerade målenheter (som vanligt). Därefter ska ni alla bege er till OK
Ravinens klubbstuga för utläsning.
Utläsning:
Sker vid OK Ravinens klubbstuga. Vänligen stanna ej vid utläsningen utan åk hem omedelbart
Resultat:
Ingen resultatgivning vid parkeringen/samlingsplatsen. Funktionen Liveresultat.Orientering.se ska
användas.
Maxtid:
Målet stänger 21.30, innebär att sist startande herrlöpare har max 2 timmar på sig. Eller mindre om
fler starttider behövs
Välkomna!

