Skärgårdssprinten 2012 (17‐18 juli)
En 2dagarstävling av sprintkaraktär i skärgårdsmiljö.
Etapp 1 ingår i
”Flygande kilometern” kommer som en del av banan
Etapp

Datum

Tävlingsområde

Sista ordinarie anmälningsdag

1

Tis 17 juli

Grind, Norrtäljeviken

Lör 14 juli kl 24

2

Ons 18 juli

Vettershaga, Norrtälje

Lör 14 juli kl 24

Klasser

Banlängd

Kommentar

H21, D21

Ca 3,5 km

Öppen för herrar och damer i alla åldrar.

HD21Motion

Ca 2,5 km

Motion. Lätt bana. Passar nybörjare.

H16, D16

Ca 3,0 km

Etapp ett ingår i Upplandströjan.

H14, D14

Ca 2,5 km

Etapp ett ingår i Upplandströjan.

U2

Ca 2,0 km

Mycket lätt bana. Ledarhjälp tillåten.

H45, D45

Ca 3,0 km

H60, D60

Ca 2,5 km

Anmälan: Via Eventor. Ordinarie anmälan senast 14 juli. Det går även att anmäla sig till enstaka etapp. Även
icke klubbanslutna löpare kan anmäla sig via Eventor (http://eventor.orientering.se/Events/Show/2261).
Efteranmälan: kan göras till vakansplatser på plats kl 17.00 - 18.00 tävlingsdagen.
Start: Starttid mellan 18:00 och 19:00. Motion och U2 startar på valfri tid, övriga klasser enligt angiven
startlista. Startlista kommer finnas tillgänglig på Eventor och på TC.
Anmälningsavgift: Ungdomsklasser 55 kr/dag, övriga klasser 110 kr/dag. 50% extra kostnad vid
efteranmälan. Emit-bricka finns att låna utan extra kostnad. OK Roslagen fakturerar SOFT-registrerade
klubbar. Övriga löpare betalar anmälningsavgifter på plats före start.
Sammanlagt resultat: Det sammanlagda resultatet är summan av varje dags löptid. Dessutom finns
”flygande kilometern” inlagd som separat resultat. Här tävlar alla i samma klass.
Stämplingssystem: Emit kommer att användas. Ange ev. eget bricknummer vid anmälan.
Kartskala: 1:4000 ritat enligt SOFT sprintnormer.
Terrängtyp: Etapp 1 har stadsnära vägvalsorientering och lättlöpta parkområden. Banorna passerar även en
klurig och kuperad skogsdunge. Etapp 2 avgörs i strandnära och kuperad skärgårdsskog och skärgårdsängar
som hålls öppna av betande djur.

Priser: Penningpriser till de tre bästa totalt i HD21 (1000kr, 700kr och 500kr). Sponsrade priser till
ungdomsklasserna. Lottade priser till de som fullföljer i övriga klasser. Specialpris till vinnarna i ”flygande
kilometern”.
Försäljning: TEAM-Sportia kommer i samband med TC ha sportförsäljning av OL-produkter och fritidskläder
till bra priser. Det kommer även finnas marka med korv, hamburgare, kaffe och lite annat gott till försäljning.
Parkering: 0 – 1000 m från TC. Avgift 20kr, samåkning premieras – fler än fyra i bilen tilldelas en trisslott.
Går utmärkt att åka kommunalt till bägge etapperna, både från Stockholm och Uppsala.
Bad: Badbar plats intill TC för bägge etapperna.
Vägvisning: Tävlingsplatserna finns markerade i Eventor. Etapp 1 vägvisning från väg 76 till Vätövägen,
etapp 2 vägvisning från väg 276.
Tävlingsledare: Anders Söderbärg, tel. 0176-57037.
Kartansvarig: Ola Hultin
TC-ansvarig: Ulf Åström, etapp 1, Patrik Smedmark, etapp 2.
Banläggare: Torbjörn Lännevall, etapp 1, Patrik Smedmark, etapp 2.
Bankontrollant: Tommy Lindberg

Varmt Välkomna!

