PM
KOK:s sommarQuattro 2022
Vägvisning och Parkering
Etapp 1 19 juni, Hultet. Parkering vid Kristinehamns klubbstuga, ingen vägvisning.
Etapp 2, 19 juni Hultet. Parkering vid Kristinehamns klubbstuga, ingen vägvisning.
Etapp 3, 21 juni Marielund. (Kolonilotterna). Från Dalavägen/Rådmansgatan följ skärmar.
Parkering efter Ämbetsgatan.
Etapp 4, 22 juni Långmarken, parkering vid vindkraftverk 7. Skärmar vid korset
Bjurkärnsvägen/Långmarken

Banor av medelkaraktär
Korta lätt ca 2000 meter /Vit (lätt)
Korta svår ca 2400 meter /Orange/Röd (lätt)
Medel ca 3300 meter /Violett (medelsvår/svår)
Långa ca 4200 meter /Violett (medelsvår/svår)
1:a etappens medel -30% banlängd. 2:a etappen -40% 4:e etappens medel +30%
Kartorna skrivs ut på färglaserskrivare
På de flesta etapperna är det rikligt med kontroller som sitter tätt, kontrollera
kodsiffran.

Direktanmälan
Anmälan på plats kan göras utan förhöjd avgift fram till kl 17.30 varje etapp. (12.30 på
söndagstävlingarna)

Start
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Etapp
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avstånd till start
ca 900 m blå/vit
avstånd till start
avstånd till start

ca 800 m orange/vit snitsel.
snitsel.
ca 300m orange/vit snitsel.
ca 200m orange/vit snitsel.

Startmetod
Individuell start med fri starttid. Startstämpling. Töm och Check vid start. Inga lösa
kontrollangivelser, de är tryckta på kartorna.

Maxtid
Alla Etapper maxtid 2:00 timmar.

Terrängbeskrivning
Etapp 1-Förkortad medel Terrängen är detaljrik svag till måttlig kuperad med en del
stigar. God framkomlighet. Många kontroller.

Etapp 2-Sprintliknande skog-Downhill från Hultethöjden, Banorna går i friluftsområde
som är stigrikt. Svag kupering. God sikt och framkomlighet. Många kontroller.
OBS! Etapp 2, Downhill. Sprintliknande i skog, startar uppe på Hulthöjden. gäller ej
sprintnorm vare sig kartan eller banor
Etapp 3, Svag kupering. Detalj och stigrikt friluftsområde. God framkomlighet. Många
kontroller och riktningsändringar.
Etapp 4, Detaljrik med få stigar. Svag till måttlig kupering. God framkomlighet.
Långdistanskaraktär med vägval.
Kartor -Korta lätt finns anslagna på Arenan.

Stämplingssystem
Sportident. Hyrbrickor finns att tillgå i samband med anmälan 20/kr per dag. Ej
återlämnad bricka debiteras med 300kr. De flesta versioner av Sportidentpinnar går att
använda. Kontrollera detta i sekretariatet.

Dusch
Det finns ej tillgång till dusch. Våtklutsmetoden gäller.

Toaletter
Tillgång till toa endast söndag.

Priser
Priser till totalvinnaren för varje bana sista etappen. Presentkort från ICA Maxi.

Kiosk
Kommer finnas enklare marka med begränsat utbud. Självservering, bet med swisch

Ledning
Tävlingsledare: Stefan Gunnarsson 070-6665870
Sekretariat: Jonas Larsson 070-579 80 94

Banläggare:
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-Förkortad Medel
–Skog/Downhill
–Medel
–Förlängd Medel

David Henriksson
Leif Celander
Håkan Jonsson
Per Fredberg

