Surahammars SOK inbjuder
till
Deltävling 3 i Västmanland Park Tour
Måndagen 23 augusti - 2021
Covid 19
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi,
tänk på detta i allt du gör!
• Håll avstånd till andra och undvik trängsel
• Var noga med din handhygien
• Stanna hemma vid minsta symtom

Klasser

D20 – D16 – D14 – D12 – D10
H20 –H16 – H14 – H12 – H10
Inskolning – Prova På

Anmälan

Via Eventor, senast fredag 20/8 23.59

Anmälningsavgift

Samtliga klasser 60:-. Faktureras
klubbarna i efterhand.

Efteranmälan

Mot 50% förhöjd avgift (gäller ej
Inskolning och Prova På), via Eventor
senast lördag 18/5 23.59
Efteranmälan i Inskolning och Prova på,
även på tävlingsdagen fram till 17.45.
Några vakansplatser finns även i övriga
klasser för direktanmälan på
tävlingsdagen, där gäller ”först till kvarnprincipen”.

Parkering

Vid Surahammars ishall,
https://goo.gl/maps/YLgXW2G5Qvr
qYwb5A
Därifrån 600 m till tävlingsarenan

Start

Avstånd till start 900 m
Första för Inskolning och Prov-påklassen är 18:00. Första start för lottade
klasser är ordinarie start 18:30.
Efteranmälda är inlottade i startlistan.
Sedvanlig 3-minuters startprocedur
används, i klasserna upp till DH14 får
deltagarna titta på kartan 1 minut före
start. Övriga får kartan i
startögonblicket.
Inskolning och Prova På har fri
stämpelstart.

Stämpelsystem

Sportident. Ange bricknummer vid
anmälan. Om egen bricka saknas, låna i
första hand inom klubben. Om detta
inte är möjligt kan bricka lånas av
arrangören från VOF:s utrustningspool.
Borttappad lånebricka debiteras med
500 kr.

Kontrolldefinitioner

Enbart lösa definitioner

Karta

Skala 1:4 000. Sprintnorm. Ekv. 2,5 m

Nummerlappar

Inga nummerlappar i år

Ledarvästar

Inga segrarvästar i år

Terrängbeskrivning

Stadsbebyggelse samt stadsnära skog.

Förbjudna områden

På kartan finns ett antal förbjudna
områden, dessa är INTE markerade i
terrängen, de är dock fortfarande
förbjudna att springa genom. Vakter finns
utplacerade för att säkerställa att ingen
springer genom dessa områden.

Toalett, Dusch

Toalett vid TA. Ingen dusch.

Servering

Ingen servering

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Lars-Erik Hasler
Banläggare: Magnus Thornell

Upplysningar

L-E Hasler 073-518 09 51
lars-erik.hasler@reluga.se

Välkomna!

