PM
Mini5dagars Etapp 2:
Friskis-medeln 28/6 - 22
Samling
Grusytan på andra sidan järnvägen från Råtorps IP.
Avfart Älvmotet på E18, följ skyltning från E18. Åk Råtorpsvägen norrut mot Skåre ca 1 km.
Sväng vänster vid skyltning för tävlingen. Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i
området, ett antal vid Råtorps IP och annars sker parkering längs gator i området.
För den som har möjlighet att ta sig till tävlingen kollektivt, med cykel eller till fots är detta att
rekommendera pga parkeringssituationen i området. Karlstadbuss linje 2 stannar alldeles vid
arenan, hållplats Dyevägen.

Arena
Arena på grusytan på andra sidan järnvägen från Råtorps IP.

Anmälan
Anmälan till alla banor finns på eventor:
https://eventor.orientering.se/Events/Show/41770
Anmälan kan även göras på plats till samtliga banor fram till kl. 18:15. För tävlande med
svensk klubbtillhörighet faktureras anmälningsavgiften till klubben. För ej klubbanslutna och
utländska löpare tas betalning för anmälningsavgiften emot via swish eller kontant.
Anmälningsavgiften ligger på 50 kr för vuxna och 25 kr barn/ungdomar

Start
Tidsstarten är ca 350 m från arenan, se skiss nedan, följ orange-vit snitsel.
Fri start med 1 minuts startmellanrum mellan 16:30 - 18:30. KOM IHÅG startstämpling!
För ovana deltagare finns instruktör vid starten.

Karta och Tävlingsområdet
Kartan är ett utdrag ur Tyrs kartdatabas, nyritad 2021. Området är ett centralt friluftsområde i
Karlstad och upptrampade stråk som ej är redovisade på kartan kan förekomma i terrängen.
Flertalet av banorna berörs av områden representerade med kartsymbol 412 (Odlad
mark)
Dessa områden är FÖRBJUDNA att beträda under tävlingen och är även överstrukna med
förbjudet område på kartan.
Det förekommer äldre betesmarker i området som bitvis är inhägnade utan att detta
redovisas på kartan. Löpare uppmanas att vara uppmärksamma så man inte skadar sig.

TC och tävlingsområdet ligger precis bredvid en frekvent trafikerad järnväg.
Järnvägen är ABSOLUT FÖRBJUDEN att beträda förutom vid övergången i anslutning till
arenan.

Banor
Bana 1

2000 m
Vit

Mycket lätt, alla kontroller sitter väl synligt intill stigar.
Skala 1:7500

Bana 2

2900 m
Gul/Orange

Lätt, med inslag av lite mer utmanande orientering.
Kontrollerna kan sitta längre ifrån stigen och det är belönande
att gena mellan stigar
Skala 1:7500

Bana 3

2800 m
Violett

Medelsvår/Svår
Skala 1:7500

Bana 4

3500 m
Violett

Medelsvår/Svår
Skala 1:7500

Bana 5

4600 m
Svart

Svår orientering, mycket få ledstänger och fysiskt utmanande.
Skala 1:10000

Terrängbeskrivning
Skogsmark med inslag av stigar och vägar, svag till måttlig kupering, god framkomlighet
utom i de områden som redovisas på kartan samt några gallrade partier.

Kontrolldefinitioner
Lösa kontrolldefinitioner samt tryckta på kartan.

Stämplingssystem
SportIdent
För löpare utan egen SI-bricka finns hyrbrickor att hyra för 20 kr i samband med anmälan, ej
återlämnad bricka debiteras med 350 kr. Det finns även utlåning av kompasser.
För ovana löpare finns informatör om hur systemet fungerar och används i samband med
anmälan.

Resultat
Resultat publiceras på eventor efter avslutad tävling. Tävlingen sänds live på
liveresultat.orientering.se. Banor finns även på livelox i efterhand.

Prisutdelning
Prisutdelning sker endast på Etapp 5

Service
Det finns inga toaletter eller dusch på arenan. En mindre kiosk finns på arena med diverse
godsaker.

Sjukvård
Första hjälpen finns hos sekretariatet.
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Banläggare
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