Täbydubbeln, medel
Lördagen 9 oktober 2021 - Inbjudan
Täby OK inbjuder till nationell tävling i medeldistansorientering

Tävlingsarena

Service

Skogberga strax öster om Täby kyrkby i Täby kommun,
norr om Stockholm. GPS-koordinater 59.48753, 18.09227

Vi erbjuder toaletter, miniknat, sportförsäljning och enkel
servering, men ej dusch eller barnpassning

Kollektivtrafik

Anmälningsavgifter

Roslagsbanan till station Täby kyrkby, därefter ca 2 km
gångväg till arenan.

Löpare som inte är klubbanslutna betalar sin avgift i
direktanmälningstältet på arenan.
Klubbanslutna löpares avgifter faktureras respektive klubb.
Elit
180 kr
Ungdom 70 kr
Övriga 120 kr

Bilparkering
Upp till ca 1000 m från arenan. P-avgift 30 kr
Klassindelning
Fullständig klassindelning inklusive elitklasser enligt
SOFTs anvisningar Åldersklasser HD10 – HD85,
Inskolning och motionsklasser enligt nedan:
Mycket lätt
2 km
Lätt
2,5 och 5 km
Medelsvår
3 och 5 km
Svår
3 och 5 km
Skuggning är tillåtet till Inskolning, Mycket Lätt 2,5 och
Lätt 2,5

Anmälan

Reviderad karta 2021 av Norrkartor. Ekvidistans 5 m.
Digitalt tryck.HD16 – HD40 har skala 1:10 000. Övriga
klasser har skala 1:7500.

Anmälan för tävlingsklasser via Eventor senast 3 oktober.
Efteranmälan senast 6 oktober till 50% högre avgift.
Anmälan för Inskolning och motionsklasser via Eventor
senast 6 oktober.
Vid anmälan väljer man klass och det tidsintervall man
önskar starta i. För varje klass och tidsintervall finns ett
begränsat antal platser. Arrangören förbehåller sig rätten
att flytta anmälda deltagare mellan olika tidsintervall vid
behov.
Till inskolnings- och motionsklasser kan man anmäla sig
på arenan på tävlingsdagen

Terrängbeskrivning

Tävlingsorganisation

Tävlingsområdet består i huvudsak av barrskog med god
framkomlighet. Kuperingen är svag till måttlig. Motionsspår finns i området, dessutom finns ett antal mindre
stigar. Arenan ligger på en golfbana som sträcker sig
norrut in i tävlingsområdet, i övrigt sparsamt med kulturmark.

Tävlingsledare
Johan Hofstedt
Biträdande tävlingsledare My Rönnols
Banläggare
Robert Johansson
Jörgen Ekman
Tävlingskontrollant
Ola Kåberg, OK Ravinen
Bankontrollant
Anders Hallmén, Attunda OK

Karta

Stämplingssystem
SportIdent (ej touch free). Behov av hyrbricka anges i
anmälan. Hyra av bricka 30 kr. Förlorad hyrbricka
debiteras med 400 kr.
Start
Första start 10:00. Avstånd ca 2 km
Lottad starttid för elitklasser HD18-21. Efteranmälda lottas
in i ordinarie startlista.
Övriga klasser har fri minutstart inom valt tidsintervall.
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