Välkommen till
O-Ringen Indoor Uppsala 2021
27-28 november
O-Ringen, i samarbete med Stockholms Inomhusorienterare och Uppsala OLGY
inbjuder till inomhusorientering i Uppsala! Med rutinerade banläggare (kända från
SIC, Stockholm Indoor Cup) och en varierande lokal i fyra våningar vågar vi lova en
riktigt spännande indoor-tävling. Såklart kryddat med lite överraskningar...
Arena och tävlingsområde: Båda etapperna har arena och tävlingsområde
Rosendalsgymnasiet, Husargatan 8, Uppsala. Se karta: https://goo.gl/maps/
pAaPpP9oD6vimToP7.
Resa: Kollektivtrafik eller cykel rekommenderas. Flertalet bussar stannar vid Uppsala
Science Park (500 m promenad, snitslad). Använd ul.se för att planera din resa, där
finns aktuell trafikinformation och tidtabeller. Eller åk tåg till Uppsala C, därifrån
ca 2,6 km promenad. Om du kommer med bil finns det ett stort antal allmänna
parkeringar tillgängliga.
Klasser:

Öppen för:

Herrar
Damer
Light
H16
D16
H14
D14
H12
D12
Gubbar/ H40+
Tanter/ D40+
Motion lätt
Motion medelsvår
Motion svår
U2
U1

Alla
Damer
Alla
Pojkar t.o.m. 16 år
Flickor t.o.m. 16 år
Pojkar t.o.m. 14 år
Flickor t.o.m. 14 år
Pojkar t.o.m. 12 år
Flickor t.o.m. 12 år
Alla över 40 år
Damer över 40 år
Alla
Alla
Alla
Ungdomar
Ungdomar

Övriga anmärkningar:

Mixad tävlingsklass med lättare bana än originalet.

Lika svår som herrklassen - men lite kortare
Lika svår som damklassen - men lite kortare
Direktanmälan möjlig
Direktanmälan möjlig
Direktanmälan möjlig
Uppföljning är tillåtet. Direktanmälan möjlig
Uppföljning är tillåtet. Direktanmälan möjlig

Genomförande: Två separata etapper på två dagar, varje etapp är en egen tävling.
Inga sammanlagda resultat.
Start: Första start på lördagen är klockan 11:00 och på söndagen 10:00, sista
start 14:00 (eller senare vid mycket högt intresse). Fri minutstart tillämpas i alla
tävlingsklasser, dvs en startande per minut. Motionsklasser och U-klasser har fri start.
För att sprida ut starterna och att det inte ska bli alltför trångt så väljer du vilken
timme du vill starta i Eventor, detta görs under ”tjänster” när du anmäler dig. Du
startar sen någon gång under den timmen, detta gäller även Motion och U-klasser.
Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa antalet starter per timme, troligtvis
max 400 starter per timme.
Anmälan: Görs via Eventor senast söndag 21 november 2021 klockan 23:59.
Anmälningsavgift 130 kr/etapp för vuxna (över 16 år), 80 kr/etapp för ungdomar.
Efteranmälan fram till onsdag 24 november 23:59 till 50 % förhöjd avgift. SIC Motion
och U-klasser är öppna för direktanmälan på arenan (ett begränsat antal platser i
mån av plats), för dessa klasser är alltid avgiften 130/80 kr. Faktureras till klubbarna i
efterhand.
Klubblösa och utländska löpare betalar i förskott eller på plats med kort eller Swish.
Kontakta oss på info@oringen.se för mer information.
Karta och regler: Nyritad karta från november 2021, baserad på tidigare karta av
Niklas Aldén och Simon Ågren. Kompletta regler och kartnorm, tillsammans med ett
exempel från tidigare år kommer att finnas på Eventor och på arenan.
Vi inser att intresset kan bli högt och vi ber er ha överseende om ”terrängen” upplevs
som trång. Ett tips är att välja en sen starttimme för mindre trängsel!
Service på arenan: Servering med kort- och Swishbetalning, speaker, liveresultat,
toaletter.
Service i terrängen: Vi får väl se vad det kan bli för spännande...
Kontakt och tävlingsledare: Oskar Forsberg, 073-240 22 64, info@oringen.se
Banläggare: Martin Rinnbäck (lördag) och Jonas Rinnbäck (söndag)
Tävlingskontrollant: Mats Adolfsson
Bankontrollanter: Assar Hellström och David Hector

oringen.se

