PM
Fyr-sprinten 1:a deltävlingen
Onsdag den 8 September 2021

Samling

Skönsberg, Samling bostadsområdet Riddargatan/Skönsbergsvägen
För att inte beträda tävlingsområdet innan start skall anslutning till TC ske
väster eller norrifrån via Karl-Eriksgatan (se skiss).

Parkering

Parkering i första hand i Skönsbergs centrum på allmänna parkeringsplatser
(Gratis med P-snurra 2-tim). I området nära TC finns endast ett begränsat antal
parkeringsplatser (OBS ! följ allmänna parkeringsföreskrifter). Vi
rekommenderar att ta Er dit med cykel ni som kan.

Anmälan

Endast anmälan via eventor. Hyrd bricka återlämnas vid
målet (förlorad bricka debiteras med 400 kr).
Klubbanslutna faktureras. För övriga är kostnaden 80 kr för vuxna 17 år – och
40 kr för ungdom.
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Terräng

Tätbebyggt område med gräsytor och mestadels asfalterade vägar/gångvägar.
Etage med trappor. Dubbfria skor funkar bra. Kortbyxor tillåtna.
Bana 3, 4 och 5 passerar genom en tunnel, HÖGERTRAFIK i tunneln för att
undvika kollisioner.
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Öppen 1 Mix
Öppen 2 Mix
Öppen 3 Kort DH
Öppen 4 Mellan DH
Öppen 5 Lång DH

OBS ! Biltrafik förekommer i tävlingsområdet dock i liten omfattning och
med låg hastighet.
Karta

Sprintkarta över Haga/Skönsberg, reviderad 2021 av Jan Nordin. Skala 1:3000
(1cm=30m) med ekvidistans 2m (2m höjdskillnad mellan de bruna kurvorna).
Det blir en mycket intensiv orientering med MÅNGA kontroller, så läs
kontrolldefinitionen NOGA!

Kontrollbeskrivn.

Kontrollbeskrivningar endast på kartan.

Start

I anslutning till TC

Från kl. 18:00-19:00
OBS! Tänk på fortsatt agerande enl. rådande rekommendationer för
Covid-19
Toalett

Finns ej.

Mål

Stämpla vid målet och ”Viktigt” glöm inte läsa in din bricka i sekretariatet.
Annars kommer ditt resultat inte med.

Resultat
Livelox

Resultat presenteras på Eventor.
Lägga gärna ut din rutt på Livelox

Priser

2 st Presentkort på Ö1 Mixad respektive Ö2 Mixad utlottas.

Välkomna till intensiv och snabb orientering.
önskar
SELÅNGER SOK

