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DATUM

Torsdag 26 maj 2022

SAMLING/ARENA

Arenan är belägen på Sjöbo, norra delen av Borås. Vägvisning från
R42, rondellen vid Nordskogen.
Åk gärna kollektivt. Busslinje 1 i Borås avgår var 10 minut. Avstigning
hållplats Sjöbo Torg.

PARKERING

Ett par olika parkeringsytor kommer att nyttjas på Nordskogens
industriområde. Längsta avståndet till arenan är 1300 meter.

ANMÄLAN

Via Eventor. Efteranmälan senast tisdag 24 maj kl.23:59.
Anmälan till öppna klasser kan göras på arenan kl.14:30-16:00.
Betalning kontant i SEK, Swish, betalkort eller fakturering till klubben.
Samtliga banor applicerar förhöjd efteranmälningsavgift utom
inskolningsklass och i öppna klasser för ungdomar t.o.m 16 år.

START

Första ordinarie start kl.15:00.
Start öppna klasser mellan kl.15:00 och 16:30, fri starttid med
startstämpling.
Avstånd till start 1500 meter, följ orange-vit snitsel. Vägen till start
passerar en större trafikerad väg.
DH16 får kartan i startögonblicket. D.v.s inte 1 minut före som vid
skogstävling.
Toaletter finns vid start.
Överdrag transporteras ej från start.
Kontrolldefinition finns tryckt på kartan samt lösa vid starten.

SKUGGNING

Är tillåtet på alla öppna banor. För deltagare i ungdoms- och rankingklasser är det inte tillåtet att skugga före tävling. Övriga deltagare får
skugga lättklass. Skuggkartor finns för mycket lätt 2 km och lätt 2,5 km.

STARTLISTA

Startlistor publiceras på Eventor. Kommer ej att anslås på arenan.
Efteranmälda startar först.

STÄMPLINGSSYSTEM

Alla brickor utgivna av Sportident kan användas. Löparbrickor av typen
SIAC ”Touch-free” kan användas och samtliga kontroller kommer att
vara aktiverade för denna funktion. Det är löparens eget ansvar att
kontrollera batteristatus på sin SIAC inför start. Möjlighet för detta finns
på arenan. Om batteriet i SIAC-brickan är dåligt kan man fortfarande
stämpla på vanligt vis. Det finns inga SIAC för uthyrning.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller.
Maxtid 1 timme.
Ej krav på heltäckande klädsel.
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HYRBRICKOR

Brickor hämtas ut vid tältet för direktanmälan. Kostnad 25 kronor.
Borttappad bricka debiteras med 500 kronor.

KARTA

Sjöbo, Nyritad 2022 Skala 1:4000 för DH16-40. Övriga klasser skala
1:3000. Ritad av Maths Carlsson.
Ekvidistans 2 meter. Utskrift via Kartsam.

TERRÄNG

Stadsterräng med små och stora byggnader. En del gräsytor och mindre
delar parkterräng. Mestadels asfalt. Svag till måttlig kupering. Vägar
öppna för trafik och lokaltrafik.
På kartan finns förbjudna områden utritade. Dessa är markerade med vit
IOF-snitsel och / eller staket i terrängen.

TOALETTER

Finns på arenan samt vid start.

SERVICE

Ingen dusch på arenan.
Välsorterad servering med sedvanligt utbud.
Sportförsäljning genom SM-Sport.
Bemannad första hjälpen.
Ingen barnpassning.
Vätska efter målgång vid arenan.

RESULTAT

Endast via online-resultat som kommer finnas länkat på
Eventor.

PRISER

I ungdomsklasser samt DH21.

KONTAKT

Tävlingsledning: Magnus Lindberg
Upplysningar: Marianne Hansson, tele: 0738-056 448
Banläggare: Carl-Henry Andersson och Gunilla Larsson
Tävlingskontrollant: Johan Lundblad

