PM Mini5dagars Etapp 3
-lången
Den tredje etappen i Mini5dagars som sker på onsdagen den 29 juni bjuder
på en skön långdistans i den vackra Skutbergsterrängen (och södra
Sörmon).

Tack till Aware Consultants som har sponsrat Etapp 3

Arena
Arenan är på gräsplätten vid Fintatorp
https://www.google.se/maps/@59.3775509,13.3829405,274m/data=!3m1!1e3?hl=sv
Kiosk finns, vi tar swish och kontant.

Vägbeskrivning
Skyltning från E18, Skutbergsmotet. Det går också att komma till arenan med buss, om
man tar linje 1 och går av vid Bomstadsvägen. Dock rekommenderar vi alltid att ta cykel
till arenan.

Parkering
Parkering i första hand på grusplanen intill Fintatorp. Ifall det blir fullt sker parkering
längs med Gamla Bomstadsvägen.

Terräng
Kuperad till svagt kuperad terräng med flera större berg. Framkomligheten emellan dem
kan bitvis vara begränsad på grund av sly och sankmarker.

Karta
Banläggare är Gustav Jörg. Kartan är uppdaterad 2022. Bana 5 har skala 1:10000 och
resterande banor 1:7500. Ekvidistans 5 m.

Kartjusteringar
En stig som berör Bana 4 och 5 är vid
ett ställe täckt av massor av fallna träd
vilket kraftigt förhindrar
framkomligheten. Denna plats är märkt
på kartan med ett tjockt grönt streck.

En stig som berör Bana 2 är delvis
mycket vag. Denna kommer vara
förstärkt med vita snitslar.

Förbjudna områden
Ett husbygge som berör Bana 5 och Bana 3 är markerat som förbjudet område på
kartan. Flera banor går nära till privat tomtmark vilket är olivgrönt på kartan och
förbjudet att beträda.

Banor
Banläggare: Gustav Jörg
Bana 1

2000 m
Vit

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

Bana 2

3300 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

3000 m
Violett

Medelsvår/Svår
Skala 1:7500

Bana 4

4800 m
Violett

Medelsvår/Svår
Skala 1:7500

Bana 5

6700 m
Blå/Svart

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

Start
Ca 900 meter till starten från arenen. Vägen är snitslad.
Vägen från starten till startpunkten på kartan kommer också vara snitslad.
Fri starttid mellan 16.30 och 18.30 och kom ihåg att startstämpla.

Kontrolldefinitioner
Definitioner kommer finnas lösa och tryckta på kartan.

Anmälan
Anmälning sker främst i Eventor. Anmälan på plats kommer finnas fram till 18.15.
Anmälningsavgift är 50 kr för vuxna och 25 kr för barn och ungdomar (<16). För
tävlande med svensk klubbtillhörighet faktureras anmälningsavgiften till klubben. Annars
kan avgiften betalas med swish eller kontant.

Stämplingssystem
Vi använder SportIdent som stämplingssystem. Det är en “pinne” (a.k.a. bricka) som
man sätter på fingret. Denna sätts i ett hål som finns på en enhet vid varje kontroll. Då
piper den varpå stämplingen är genomförd. Glöm inte att även stämpla start- och
målkontrollen!
För de som inte har egna SI-bricka finns dessa att hyra i sekretariatet för 20 kr i
samband med anmälan. Ej återlämnad bricka debiteras med 350 kr.

Kompasser
Vi kommer även erbjuda utlåning av kompasser för de som inte har.

Livebevakning
Tävlingen kommer kunna livebevakas på
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=22973&lang=sv

Resultat
Resultat kommer publiceras på Eventor efter etappen.
Livelox kommer också att publiceras efter tävlingen.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer ske efter att Etapp 5 är avslutad - alltså ingen prisutdelning efter
denna etapp, etapp 3. För att få vara med i prisutdelningen måste man ha deltagit i
minst 4 etapper, varav en måste vara den sista. Vi rekommenderar dock att delta på alla
etapper för att få så mycket poäng som möjligt.

Service
Varken toaletter eller dusch kommer finnas tillgängliga. Däremot ligger Skutberget
mindre än en kilometer från arenan, där tillgång till Vänern finns.
Vi kommer ha en kiosk på arenan med diverse godsaker och drickor.

Sjukvård
Första hjälpen finns hos sekretariatet.

Kontakt
Tävlingsledare: Linn Andersson 072-586 66 20
Banläggare: Gustav Jörg 073-268 63 35

Välkomna!

