IK Ymer hälsar dig välkommen till tredje etappen av O-EVENT

PM - ZOOrientering
Söndag 13 november 2022
SAMLING/ARENA

Borås djurpark/Alidebergsbadet. Följ vägskyltar Knalleland/Djurpark. Vägvisning från riksväg 42 mellan
Knalleland och Sjöbo. Kartor finns på o-event.se.

PARKERING

Fri allmän parkering i anslutning till Borås Djurpark och i Knalleland. Avstånd till Arena: 10-400m.

ANMÄLAN

Via Eventor. Efteranmälan senast lördag 12 nov kl. 18.00 Anmälan till motionsbanor kan göras på
arenan kl. 9.30 -12.15. Betalning kontant i SEK, Swish eller fakturering till klubben. Samtliga banor
applicerar förhöjd efteranmälningsavgift – även motionsbanor (med undantag av inskolning).

START

Första ordinarie start kl. 10.00. Alla har samma start, avstånd c:a 100m. Orange-vit snitsel.
Omvänd startordning i klasserna DH21. Sammanlagda ledaren LEDX Cup startar sist.
Löpare utan poäng startar före övriga löpare. Ingen transport av överdrag från start.
Start motionsbanor och Inskolning öppen kl. 9.30 -12.30, fri starttid, startstämpling. I enlighet med
tävlingsreglerna för sprint får DH15 och DH16 kartan i startögonblicket (gäller alla etapper).

KNATTEKNAT

Vid arenan. Start mellan 9.30–11.30 kostnad 20:-.

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 delvis i skogsterräng, Maxtid 90 minuter.

HYRBRICKOR

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

KARTA

Enligt senaste sprintnorm. DH15-DH40 har 1:4000. Resterande klasser 1:3000. Ekv. 2,0 m. Karta
reviderad och digitaltryckt 2022. Kontrollerna sitter tätt, kolla kodsiffrorna. Kontrollbeskrivning finns på
karta och löst. Kartan är tryckt på vattentåligt papper (teslin), medför alltså ingen plastficka.

TERRÄNG

Skog-, stads & parkterräng. Bron över arenan finns som vägvalsalternativ på de flesta banor.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN Trångt i vissa passager visa hänsyn. OBS: I tunnel förekommer löpare från alla håll, ta det lugnt.
Djurhägnen är betecknade med tomtmarkstecknet, alltså förbjudet område. Magenta-färgade är
förbjudna områden. Heldragna linjer på kartan är märkta med Blå-Gul snitsel, kontrollanter finns.

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. Sammanlagda ledaren i DH21 startar sist (seedad startlista). DH21
har LEDX-lampor som 1:a pris. Läs mer på o-event.se.

TOALETTER

Endast på arenan.

SERVICE

• Dusch på Ryavallen för herrar, c:a 600 m, följ snitsel. Dusch på simarenan i anslutning till arenan för
damer. Det finns oro över att varmvatten kommer ta slut p.g.a. stort antal anmälda. Har ni möjlighet till
andra duschalternativ så uppskattas det. • Servering med sedvanligt utbud och grillade hamburgare.
Varm lunchmat finns att förboka via o-event.se t.o.m. 26 okt. Eventuellt kan försäljning även ske på plats.
• Betalning möjlig med både Swish och kort • Sportförsäljning av SM Sport. • Första hjälpen finns vid
anvisad plats. • Ingen barnpassning.

ENTRÉ DJURPARKEN

Fri entré till djurparken efter tävlingens slut. Hundar är förbjudna i Djurparken.

SKOR

För att bevara träkonstruktioner så är skor med metalldubb förbjudna. Försiktighet vid halt underlag.

PRISER

Etapp-priser i klasserna DH10 - DH21.
I 3-dagars LEDX Cup priser till DH10 - DH21. Även pris till segrarna i klasserna DH35-DH80.
Antal priser, se anslag på arenan.
I Inskolningsklassen och öppen klass mycket lätt kommer det finnas priser till samtliga deltagare upp till 16
år efter avslutad bana.

RESULTAT

Vi förlitar oss på online-resultat som kommer
finnas länkat på Eventor och på o-event.se
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