Borås GIF hälsar dig välkommen till första etappen av O-EVENT

PM - Sprint by Night
Fredag 12 november 2021
SAMLING/ARENA

(OBS! speciellt just i år!) Borås djurpark/Alidebergsbadet. Följ vägskyltar Knalleland/Djurpark.
Vägvisning från riksväg 42 mellan Knalleland och Sjöbo. Kartor finns på o-event.se.

PARKERING

Fri parkering i anslutning till Borås Djurpark och i Knalleland. Avstånd till Arena: 10-400m.

ANMÄLAN

Via Eventor. Efteranmälan senast torsdag 11 november kl. 18:00. Anmälan till motionsbanor kan
göras på arenan 19.15 – 21.00. Betalning kontant i SEK, Swish eller fakturering till klubben.
Samtliga banor applicerar förhöjd efteranmälningsavgift – även motionsbanor.

START

Första ordinarie start kl. 19:30. Start motionsbanor och Inskolning öppen kl 19.30-21.15, fri
starttid, startstämpling. Alla har samma start, avstånd c:a 100m. Orange-vit snitsel.

INSKOLNING &
MYCKET LÄTT

Kommer att vara "ficklampsvänlig" bana.

KNATTEKNAT

Erbjuds ej. Inskolning är enklaste klass.

STÄMPLINGSSYSTEM

Alla brickor utgivna av Sportident kan användas. Löparbrickor av typen SIAC ”Touch-free” kan
användas. Dock kommer inte ”Touch-free” funktionen att vara aktiverad i basenheterna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller, sprintnorm. Nattlöpning med pannlampa. Banan går delvis i
parkterräng. Maxtid 90 minuter.

HYRBRICKOR

Brickor hämtas vid löparservice eller i samband med anmälan till motionsbanor. Kostnad 25:-.
Borttappad bricka debiteras med 500:-.

KARTA

Skala enligt norm. DH15-DH40 och motionsklasser har 1:4000. Inskolning och resterande klasser
1:3000. Ekv. 2,0 m. Karta reviderad och digitaltryckt 2021.

TERRÄNG

Stads- & parkterräng. Banor rör sig i anslutning till trafikerade vägar, följ trafikvakters anvisningar.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Är enbart markerade på kartan, ej i verkligheten.

NUMMERLAPPAR

I klasserna DH21, DH16 och DH14. OBS, nya nummerlappar varje etapp. Självservering vid start.
Säkerhetsnålar finns.

LEDX CUP

LEDX Cup berör ordinarie tävlingsklasser DH10-75. För DH21 medför totalställningen i LEDX Cup
seedad start på ZOOrientering med LEDX-lampor som 1:a pris. Läs mer på o-event.se

TOALETTER

Endast på arenan. Ej vid start.

SERVICE

Dusch på simarenan i anslutning till arenan. Duscha gärna på era respektive boenden om ni har
möjlighet. Välsorterad servering med sedvanligt utbud och grillade hamburgare. Varm lunchmat
finns att förboka via o-event.se t.o.m 27 okt. I viss mån kan försäljning även ske på plats.
Sportförsäljning av SM Sport. Första hjälpen finns vid anvisad plats. Ingen barnpassning.

PRISER

Vi har beslutat att motverka effekten av att deltagare väntar kvar och uppehåller sig på arenan.
Dels för corona, dels för sen kväll. Ingen prisutdelning sker därför på arenorna. Priser kommer
delas ut i tredagarssammanställningen LEDX Cup. Detta sker per post efter avslutad tävlingshelg.
I Inskolningsklassen kommer det finnas priser till samtliga deltagare efter avslutad bana.

RESULTAT

Vi förlitar oss på online-resultat som kommer finnas länkat på eventor och på o-event.se. Var och
en läser alltså resultat i sin telefon/padda. Speakeriet kommer uppmärksamma prispallen i DH10DH21, och ytterligare fokus på nummerlappsklasserna.

KONTAKT
Tävlingsledare: Thomas Almgren 070 496 76 33
Tävlingskontrollant: Stefan Eksberg 072 510 30 33
Banläggare: Stig Arbsved

PM uppdaterat: 2021-11-07

