SAMLING

Holmentorget, Norrköping. Gångväg till arena går genom
Holmentornet (Se bilder nedan). (N 58° 35' 17.13", E 16° 10' 53.86")
Ingen annan väg till arenan! Se Eventor för avlyst område.

PARKERING

Bussavsläpp på Kvarngatan. För parkering hänvisar vi till
kommunala parkeringar utanför avlyst område. Tänk på vilken väg
du kommer till tävlingen! Vi förordar att bussar kör Södra
promenaden - Hörngatan- Kvarngatan.

ARENA

Arenan är ett stensatt torg. Inga fästanordningar av något slag får
slås ner i marken. Respektera avsnitslade ytor och förbjudna
områden.

STARTLISTA

Finns på Eventor samt vid starten.

STÄMPLINGS-

SportIdent. Ej touch free.

SYSTEM
HYRBRICKOR &

Hyrbrickor hämtas distriktsvis vid sekretariatet. En ledare per

NUMMERLAPPAR distrikt hämtar alla nummerlappar. Förlust av hyrbricka debiteras
med 400 kronor. Medtag egna säkerhetsnålar.
PUBLIKTÄVLING

Se separat tävling och PM på Eventor

START

Första start kl. 18:00. Efteranmälda startar före denna tid. Avstånd
till start 1100 meter. Följ orange-vit snitsel och skyltning. Löpare i
klasserna DH14 och yngre får titta på kartan 1 minut före start. För
övriga erhålls kartan i startögonblicket. Gå-fram-tid är 3 minuter
innan start. Inga toaletter vid start.

KARTA

Industrilandskapet, ritades 2019 till LiU-sprinten under O-Ringen i
Kolmården. Kartritare Göran Andersson. Reviderad 2022 enligt
ISSprOM 2019-2 av Oscar Prytz.
Skala: HD 13-14 1:3000, övriga klasser skala 1:4000.
Ekvidistans 2 m.
HD 13–14 har karta i A3-format, övriga klasser A4.
Karttryck utförs av Kartsam.
Flertalet banor korsar sig själva en eller ﬂera gånger. Var mycket
noga med att ta kontrollerna i rätt ordning.
Specialtecken:
Spiralbrandtrappa
Större lekställning/lekföremål
Spiralrutschkana

DEFINITIONER

Kontrolldeﬁnitioner ﬁnns tryckta på kartan och lösa vid starten.

TERRÄNG-

Området består av en varierad stadsmiljö med innergårdar, öppna

BESKRIVNING

industrikvarter och en del små parker. Till största del hårt underlag
med enstaka inslag av gräsytor. Svag till måttlig kupering.

TRAFIK

Biltraﬁk förekommer i området. Det är löparens ansvar att se upp
och följa traﬁkregler. Observera nedanstående information om
vägövergång.

VÄGÖVERGÅNG

Samtliga banor passerar Kungsgatan. Gatan är markerad som
förbjudet område på kartan och får endast passeras på de på

kartan markerade övergångarna där det ﬁnns funktionärer och
snitselmarkeringar. Gatan traﬁkeras av bilar och av bussar i
linjetraﬁk så iakttag stor försiktighet. Se även upp för cyklar som
färdas nedför backen, det brukar gå undan. Bilar och cyklar är
hårda och orienterare är mjuka.
FÖRBJUDNA
OMRÅDEN

All tomtmark samt områden som är markerade som förbjudet på
kartan.
En del tillfälliga avstängningar ﬁnns längs med banan. Dessa är
markerade med tjock lila linje på kartan och med överlappande
blågul snitsel i terrängen. Det är möjligt för allmänheten att
passera dessa men förbjudet för löpare att passera.
På några ställen längs Kungsgatan är både vägen och trottoaren
förbjuden att passera. Detta kommer inte vara markerat i
terrängen. Se exempel nedan på hur det kan se ut på kartan.

Tänk på att du innan tävling endast får vistas på arenan och på den
snitslade vägen till start. Tävlingsområdet är avlyst fram till att
GM-tävlingarna är avslutade och GM-löparna är i mål.
PUBLIKKONTROLL Samtliga banor har en kontroll synlig från arenan.
MÅLGÅNG

Målstämpling. Samtliga löpare måste efter målgång stämpla ut,
även om man inte fullföljer.

EFTER MÅLGÅNG

Kartorna kommer inte samlas in efter målgång. Alla deltagare och
ledare ansvarar för att ”fair play” följs.

TÄVLINGSREGLER SOFT:s och gällande GM-bestämmelser.

KLÄDSEL

Inget krav på heltäckande klädsel.

MAXTID

45 minuter

NUMMERLAPPAR Samtliga GM-klasser bär nummerlapp. Nummerlappar hämtas
distriktsvis i sekretariatet. Medtag egna säkerhetsnålar.
Nummerlappen skall bäras synligt på bröstet.
RESULTAT

Slutresultat publiceras på Eventor.
Preliminära resultat på:
https://liveresultat.orientering.se/

LIVELOX

Ladda gärna upp din rutt på Livelox.
Banor släpps 20.00

PRISCEREMONI

Kommer hållas på Hagatorget i
Söderköping lördag 13 augusti kl.
15.30. Innan prisutdelningen blir det lite musik från scenen.
Prisutdelningen leds av Marcus Fyrberg. Tre GM-plaketter och fem
hederspriser i respektive klass.

LEDARSAMLING

Ledarsamling är direkt efter lördagens prisceremoni, ca 16.45.
Plats: Sankt Laurentii församlingshem, Sankt Larsgatan 3
Söderköping.

DUSCH

Ingen dusch erbjuds.

TOALETTER

I anslutning till arenan. Inga toaletter vid start.

SERVERING

Enklare servering tillhandahålls. Betalning kan ske med både
kontanter och Swish.

OMPLÅSTRING

Förbandslåda och hjärtstartare ﬁnns vid arenan, i sekretariatet.

SPORTFÖRSÄLJNING
Ingen sportförsäljning vid fredagens sprint. Pölder Sport har
försäljning lördag-söndag vid GM-tävlingarna i Söderköping. Vi
tackar Pölder Sport för sponsring av arrangemanget!
GDPR

I och med anmälan godkänner den tävlande att start- och
resultatlista publiceras på Eventor samt eventuell bildpublicering

på sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, mejla vänligen
lena.froberg@gmail.com
HEMSIDA

gmorientering.se

INSTAGRAM

www.instagram.com/gm_orientering/

TÄVLINGS-

Lena Fröberg och Sven-Johan Prytz, Tjalve OK

LEDNING
BANLÄGGARE

Oscar Prytz, Tjalve OK

TÄVLINGS-

Björn Karlsson, OK Denseln

KONTROLLANT
BAN-

Marcus Andersson, Matteus SI

KONTROLLANT
UPPLYSNINGAR

Lena Fröberg, lena.froberg@gmail.com telefon 0707361996
Sven-Johan Prytz, familjenprytz@gmail.com telefon 0701322044

JURY

Kristoﬀer Sideby, Göteborgs OF. Tel 0702-15 21 73
Viktoria Olsson, Gotlands OF. Tel 0739-92 15 24
Linus Lännhult, Bohuslän-Dal OF. Tel 0708-10 76 12
Tjalve OK hälsar alla hjärtligt välkomna!

