Stockholm City Cup
Etapp 2 - Vitabergsparken
Tisdag 17 augusti 2021
Arena: Lilla Blecktornsparken

Välkommen till den sista etappen av Stockholm City Cup, vilken genomförs vid
Vitabergsparksområdet på Södermalm i Stockholm.
Tävlingsarenan är placerad i Lilla Blecktornsparken.

PM
Coronanpassningar

För att undvika trängsel kommer det finnas många fållor vid starten och
vid utstämplingen. Det kommer vara fri start inom 6 startintervall och
antalet startande i varje intervall är begränsat. Allt för att undvika
trängsel. Håll avstånd till medtävlande!

Samling

Arenan ligger vid den stora gräsmattan i Blecktornsparken som indikeras
med ett “A” enligt kartan nedan, i korsningen RIngvägen och Katarina
Bangata.

Parkering

Ingen parkering vid själva arenan. Det är ont om bilplatser i största
allmänhet i området. Vi rekommenderar starkt att man åker kollektivt till
tävlingen.
Det går att ställa upp cyklar vid arenan.

Allmänna
kommunikationer

Tunnelbana till station Skanstull, 500 m promenad till arenan via
Ringvägen. Detta är det uteslutande bästa sättet att ta sig till arenan
kollektivt.

Avlyst tävlingsområde

Länk till avlyst område: https://kartor.eniro.se/m/tqP5g.

Följ snitslad led från tunnelbanan till startområdet.

Uppvärmning

Uppvärmning kan ske norr om arean längs med Ringvägen, samt längs
med gång- och cykelvägen i norra änden av Lilla Blecktornsparken.

Skor

Rekommendation är skor utan metalldubb.

Klädsel

Valfri klädsel.

Terrängbeskrivning

Banorna startar i Vitabergsparken för att avslutas i Lilla
Blecktornsparken. Området bjuder på stor variation i miljö och inbjuder
till utmanande sprintbanor. Banorna går igenom parkmiljö med visst
skogsinslag och oregelbundna bostadsområden. Trappor, öppningar,
höjdskillnader och konstgjorda hinder ökar klurigheterna. Vi hoppas
löparna utmanas med många beslut i hög fart där god framförhållning

och tempoväxling skall premieras.
Banorna berörs till viss del av lokal biltrafik. Iaktta stor försiktighet vid
passage av vägar.
De flesta passeringar i bebyggelsen är mestadels fria från
planteringar/odlingar, men största hänsyn måste ändå tas, inte minst till
de boende i området. Undvik att springa över blommor och andra
känsliga ytor med planteringar.
Förbjudna områden

Det förekommer förbjudna områden på banan. Dessa är markerade med
violett raster. Det är absolut förbjudet att springa i dessa områden.
Områdena är markerade med blågul snitsel i terrängen.

Karta

Skalor samt kartformat enligt tabellen nedan.

Klass

Skala

Format

Klass

Skala

Format

H21

1:4000

A3 liggande

D50

1:3000

A3 liggande

H50

1:3000

A3 liggande

D16

1:4000

A4 stående

H16

1:4000

A3 liggande

D14

1:4000

A4 stående

H14

1:4000

A4 stående

D12

1:4000

A4 stående

H12

1:4000

A4 stående

ÖM3

1:3000

A3 liggande

D21

1:4000

A3 liggande

U2

1:4000

A4 stående

H50, D50 och ÖM3 har skala 1:3 000, övriga har skala 1:4 000.
Ekvidistans 5 m.
Karta är ritad av Per Forsberg 2013, reviderad av Per Forsberg 2016
och 2021.
Lokala karttecken

Stubbar är markerade med ett grönt kors.
Kartutlämning

Kartan får behållas efter målgång. Visa inte kartan för tävlande som
ännu inte startat - det är en förtroendefråga, Fair Play.

Sprintnorm

Kartan är ritad i sprintnorm, vilket innebär att det är förbjudet att passera
branter som är markerade som oframkomliga enligt normen. Detsamma
gäller staket, plank, murar som är markerade som opasserbart (tjockt
svart streck) och tomtmark. Det är alltid förbjudet att beträda planteringar
även om det inte finns avgränsning med staket eller snitsel. Du får heller
inte passera vegetation som är markerad med mörkgrön färg. Ytterligare
förklaring till Sprintnormen inkluderade kartillustrationer finns på SCCs
hemsida och kommer också att anslås på arenan.

Överträdelse medför diskvalifikation! Det kommer finnas ett antal
vakter längs banorna.
Lösa definitioner

Finns för samtliga klasser vid starten. Definitionerna finns även tryckta
på kartan, både de med skala 1:3000 och 1:4000.

Start, startlista

Första start är kl 18:30. Startlista är tillgänglig på Eventor och hemsidan
senast på tävlingsdagens morgon. OBS! Startlistor och resultatlistor
kommer ej att finnas på tävlingsarenan.
Det finns ingen maxtid, men målet stänger kl 20.30.
Startstämpling gäller i alla klasser.
Skuggning är tillåten i U2-klassen.
Starterna ligger i anslutning till Vitabergsparken nordöst om arenan. Följ
snitslarna enligt vägvisningen nedan.
Avstånd från arena till startområdet är ca 500 meter.

Startprocedur

Samtliga klasser
Fri start i det 15-minuters intervall som du är anmäld till. Gå in i
startfållan vid intervallets början och håll avstånd till övriga tävlande.
H16, D16, H21, D21, H50 och D50 (fri start, startstämpling)
Startstämpling sker ca 2 m efter starten. Kartan tas efter ytterligare ca 3
m.
Ungdomsklasser H14, H12, D14 och D12 (fri start, startstämpling)
Kartan får ses 1 minut innan start. Startstämpling sker ca 2 m efter

starten.
Ungdomsklass U2 (fri start, startstämpling)
Ledarhjälp är tillåten på banan. Kartan får ses innan start.
Startstämpling sker ca. 2 m efter starten.
Öppen motionsklass ÖM3 (fri start, startstämpling)
Kartan får ses innan start. Startstämpling sker ca. 2 m efter starten.
Kontroller

Träbockar med orange-vit skärm eller på kontrollpinne. På
stämplingsenhetens ovansida finns kontrollens kodsiffra. Kontrollera
kodsiffran vid stämpling! Kontrollerna ska tas i rätt ordningsföljd.
OBS! Det finns många kontroller i området. Var noga med att läsa
kontrollsiffran.

Stämpling

Elektronisk stämpling med SportIdents system används. SIAC med AIR+
är aktiverat, dvs SIAC kan användas med kontaktlös stämpling.
När du stämplar med Sportident löparbricka MÅSTE du få en röd
ljussignal och ett PIP från kontrollenheten som bekräftelse på att du
stämplat. Du kan stämpla flera gånger vid samma kontroll, men bara den
första stämplingen lagras i din löparbricka. Om du stämplar vid fel
kontroll är det bara att fortsätta till den rätta och stämpla där.

Anmälan

Ordinarie anmälan sker via Eventor fram till söndagen den 15/8 kl 24.00
Anmälan sker via Svenska Orienteringsförbundets anmälningssystem
Eventor. Välj mellan 6 olika 15
minuters startintervall vid ”Välj en startgrupp”. Gäller alla klasser, även
ÖM3 och U2. Anmälan kan göras t.o.m.
söndagen före tävlingsdagen. Det är max 150 deltagare per intervall
oavsett klass.
Ingen direktanmälan på plats pga restriktioner med avseende på
trängsel.

Anmälningsavgift

Ungdom 60 kr, vuxna 120 kr. Stockholm City Cup fakturerar
SOFT-registrerade klubbar efter
varje etapp. Löpare som ej tillhör klubbar anslutna till SOFT betalar
anmälningsavgiften på plats före start eller
betalar plusgiro 123 55 34-3 senast 1 vecka före tävlingsdagen.

Dusch och toalett

Det finns ingen dusch vid arenan. Toaletter finns och kommer att stå
uppställda i den västra delen av parken.

Servering

Välsorterad traditionell SCC-servering på arenan.

Resultat

Publiceras på SCCs hemsida via Eventor. Onlineresultatet finns på
live.orientering.se.

Målgång

Målstämpla vid målet. Därefter ska löparbrickan avläsas av
målpersonalen.
Det finns flera fållor vid avläsningen.

Nummerlappar,
banlängder

De tillgängliga klasserna är listade enligt tabell nedan.
Nummerlappar kommer ej att användas.

Prisutdelning

Klass

Banlängd

Klass

Banlängd

Klass

Banlängd

H21

2,9 km

D21

2,5 km

ÖM3

2,1 km

H50

2,6 km

D50

2,0 km

U2

1,3 km

H16

2,6 km

D16

2,0 km

H14

2,0 km

D14

2,0 km

H12

1,7 km

D12

1,7 km

Prisutdelning sker endast för det sammanlagda resultatet efter två
etapper. De tre bästa löparna i varje klass får pris. Inga priser i U2 och
ÖM3. Inga etappriser delas ut. Ingen jaktstart genomförs.mål
Priser delas ut till löparna direkt, alternativt i efterhand till respektive
klubb.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler för sprintorientering gäller

Tävlingsledning

Etappansvarig: Mikael Wallnäs, Sundbybergs IK
Banläggare: Joakim Skantze och Niklas Carlsson, Sundbybergs IK
Bankontrollant: Björn Nyqvist, OK Södertörn
Tävlingsansvarig: Olle Blomgren, OK Södertörn

Information/hemsida

http://www.stockholmcitycup.se

Varmt välkomna till Vitabergsparken!

