Hestra IF hälsar dig välkommen till andra etappen av O-EVENT

PM - Downhill Sprint
Lördag 12 november 2022
SAMLING/ARENA

Borås Arena (följ skyltning mot Knalleland), insläpp från Skaraborgsvägen (nordöstra hörnet) mot
Knalleland. Kartor finns på o-event.se

PARKERING

Allmän parkering i Knalleland och runt Borås Arena. OBS! Vissa parkeringar max 2 timmar, läs
skyltarna. Parkering på bilförarens eget ansvar.

ANMÄLAN

Via Eventor. Efteranmälan senast fredag 11 november 18:00. Anmälan till motionsbanor kan göras på
arenan kl 09.30-11.30. Betalning kontant i SEK, Swish eller fakturering till klubben. Samtliga banor
applicerar förhöjd efteranmälningsavgift – även motionsbanor (med undantag av inskolning).

START

Avstånd till start 2600 m. Första ordinarie start 10.30. Överdrag transporteras från start. Start
motionsbanor och Inskolning öppen kl 10.30-12.30, fri starttid, startstämpling. I enlighet med
tävlingsreglerna för sprint får DH15 och DH16 kartan i startögonblicket (gäller alla etapper).

KNATTEKNAT

Erbjuds ej. Inskolning är enklaste klass.

STÄMPLINGSSYSTEM

Alla brickor utgivna av Sportident kan användas. Löparbrickor av typen SIAC ”Touch-free” kan
användas. Dock kommer inte ”Touch-free” funktionen att vara aktiverad i basenheterna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller, sprintnorm. Banan går i skogsterräng, heltäckande klädsel gäller. Maxtid
90 minuter.

HYRBRICKOR

Brickor hämtas vid löparservice eller i samband med anmälan till öppna klasser. Kostnad 25 kronor.
Borttappad bricka debiteras med 500 kronor.

KARTA

Skala enligt norm. DH15-DH40 har 1:4000. Resterande klasser 1:3000. Ekv. 2,5 m. Karta reviderad
och digitaltryckt 2022. Kontrollbeskrivning finns på karta och löst.

TERRÄNG

Blandskog med många stigar av varierande storlek. De mindre stigarna är ofta MTB-spår och kan delvis
vara svåra att se med mycket löv på. Bitvis branta sluttningar. Kontrollerna sitter mycket tätt och kan
vara vid terrängföremål av samma typ, kontrollera kodsiffran. Sista 300m asfalt in mot tävlingsarenan.

NUMMERLAPPAR

I klasserna DH21, DH16 och DH14. OBS, nya nummerlappar varje etapp. Självservering vid start.
Säkerhetsnålar finns men ta gärna med egna.

LEDX CUP

LEDX Cup berör klasserna DH10-80. För DH21 medför totalställningen i LEDX Cup seedad start på
ZOOrientering med LEDX-lampor som 1:a pris. Läs mer på o-event.se

TOALETTER

På arenan och vid start.

SERVICE

• Dusch finns i något begränsad omfattning inomhus på Borås Arena och Ryavallen. Har ni möjlighet
till andra duschalternativ så uppskattas det. • Välsorterad servering med sedvanligt utbud. • Varm
lunchmat finns att förboka via o-event.se t.o.m 27 okt. I viss mån kan försäljning även ske på plats. •
Betalning möjlig med både Swish och kort • Sportförsäljning genom SM-Sport. • Bemannad första
hjälpen. • Ingen barnpassning.

PRISER

Priscermoni i klasserna DH10-DH21. Se separat prisschema för antal pris och tider och lyssna på speaker.
I Inskolningsklassen och Mycket Lätt kommer det finnas priser till samtliga deltagare upp till 16 år efter
avslutad bana.

RESULTAT

Online-resultat som kommer finnas länkat på eventor och på o-event.se. Speakern kommer uppmärksamma
prispallen i DH10-DH21, och ytterligare fokus på nummerlappsklasserna.

KONTAKT
Tävlingsledare:

Stefan Aroneng
070 283 57 87
Bengt Jonsson
070 738 43 18
Tävlingskontrollant: Stefan Eksberg
072 583 48 77
Banläggare:
Andreas Holmqvist
Bankontrollant:
Jörgen Adriansson
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