Tävlings-PM
Ungdomsseriens kretstävling Söder 3 för Söders - Tyresö,
Järla Orientering, OK Södertörn och Skogsluffarnas OK
Torsdagen den 5 maj 2022

Samling/Arena
Nära Dalskolan i Tyresö.

Parkering
Parkering vid Tyresö gymnasium (Farmarstigen 7), fotbollsplanen. Avgift 20 kr. Betalas via swish
till nummer 1231379205. Observera att infart sker från Farmarstigen. Avstånd parkering till arena
ca 300 m (på gång- och cykelväg), följ röd/blå snitsel.
Allmänna kommunikationer
Buss 873 via Tyresö centrum mot Nyfors – hållplats Lummergången. Se tidtabell på www.sl.se.
Anmälan på plats
Inte möjligt för någon klass.
Klassindelning, svårighet och banlängder
Klass
Inskolning
U1
D10
H10
U2
D12
H12
U3
D14
H14
U4

Färg
Grön (K1)
Grön
Vit
Vit
Vit
Gul
Gul
Gul
Orange
Orange
Orange

Banlängd*
1,6 km
2,0 km
2,3 km
2,2 km
2,5 km
2,7 km
2,7 km
2,7 km
3,8 km
4,1 km
3,5 km

Anm
Ej tidtagning
Tidtagning valbart**

Anm
Fri start
Fri start

Tidtagning valbart**

Fri start

Tidtagning valbart**

Fri start

Tidtagning valbart**

Fri start

D16
Violett
4,9 km
H16
Violett
5,3 km
* Preliminära banlängder. Exakta banlängder publiceras i startlistan.
** Bortvald tidtagning innebär att deltagaren endast kan få deltarpoäng
Karta, skala och terräng
Karta Barnsjön, ekv 5 meter. Skala 1:10 000 för HD16, skala 1:7 500 för övriga klasser.
Mycket detaljrik terräng, måttlig kuppering och ett stort stignät inklusive elljusspår. Några
grönområden förekommer framförallt på de längre banorna. Kojor är ej redovisade på kartan. Det
finns ett förbjudet område, som är avspärrat med snitsel och markerat på kartan, som berör alla
banor utom Inskolning.
Definitioner (kontrollbeskrivningar)
Lösa definitioner finns vid start.
Maxtid
2 timmar
Poängberäkning
Enligt anvisningarna för ungdomsserien 2022.
Start och startlista
Avstånd från arenan till start c:a 550 meter på gång- och cykelväg – Följ orange/vit snitsel.
Första start kl 18:00
Inskolning och U-klasser kl 18:00-19:00
Startlista publiceras på Eventor senast onsdag 4/5.
Normal startmetod används i huvudklasser. Deltagarna får kartan 1 minut före startsignal.
U-klasser och Inskolning. Fri starttid - Stämpelstart. Deltagarna får kartan före start.
Startmellanrummet är minst en minut.
Startlista finns anslagen vid tävlingsområdet.
Ingen transport av överdrag.
Stämplingssystem
Sportident. Kontrollera noga att ni angett rätt nummer och att ni inte har anmält samma SInummer på flera löpare.
Om det går att lösa ser vi helst att varje klubb förser sina deltagare som saknar egen SI-pinne med
en av klubbens egna lånepinnar. Har inget eller fel SI-nummer angetts vid anmälan får ni gärna
maila rätt SI-nummer innan tävlingsdagen till kristinathimberg@gmail.com . I andra hand finns ett
antal hyrbrickor i sekretariatet, dessa bör hämtas samlat för respektive klubb.
Eventuella ändringar av SI-nummer som inte gjorts innan tävlingsdagen görs i sekretariatet samlat
för respektive klubb.
Glada och ledsna gubbar samt skuggning
”Glada och ledsna” gubbar på Inskolningsbanan för att veta om man är på rätt eller fel ledstång.
Följeslagare/uppföljare får följa med som skugga i U-klasser och Inskolning om det görs på ett
diskret vis. Skuggan ingriper endast när problem uppstår.

Karta svartvit till ”skuggorna” vid start.
Par/patrull är tillåtet i alla U-klasserna och Inskolning. Poäng och tid räknas på siste person i mål i
patrullen.
Resultat
Resultat läggs ut på Eventor.
Resultat anslås inte på tävlingsplatsen men liveresultat finns.
Klädsel
Heltäckande klädsel.
Priser
Inga.
Servering
Servering med enklare mat (typ korv och/eller soppa), godis och dricka.
Service
Eventuell omklädnad utomhus, ingen dusch. Toalett finns i anslutning till målområdet (i Dalhallen).
Inga toaletter vid start. Första hjälpen finns vid målområdet.
Tävlingsledare och upplysningar
Kristina Thimberg, kristinathimberg@gmail.com, 073 – 687 03 14
Banläggare
Emma Norin (Söders)
VÄLKOMNA!
Söders -Tyresö

