PM
Final i MILA Stockholm By Night
onsdag 9 mars 2011
Klasser och
starttid

Herrar
Damer
Pöbel
Pöbelina

8,9 km
5,8 km
5,7 km
3,8 km

19.00
19.08
19.15
19.22

Start

Klassvis jaktstart med början enligt tider ovan. Startdjupet i varje klass är
högst sex minuter. De som inte har något tidigare resultat startar sist i varje
klass. Avstånd TC-Start 300 m.
OBS! Du ska vara vid starten minst 5 min före din egen starttid. Då kommer
du att ropas upp och ordnas in i startfållan.

Tävl.regler

Maxtid 2 tim. I övrigt gäller SOFT:s tävlingsregler.

Karta

Skala 1:10 000. Ekvidistans 4 m. Reviderad 2010. Digitalutskrift.

Terräng

Snön gör att stigar kan vara svåra att se. De på kartan markerade stigarna är
mer eller mindre upptrampade. Oupptrampade stigar kan förekomma.

Definitioner

Definitioner är tryckta på kartan. Lösa definitioner finns inte.

Gaffling

Gaffling i alla klasser. Kontroller kan sitta tätt så kolla kodsiffra.

Kontroller

Markerade med reflexstav och hängande SI-enhet.

Stämplingssystem

SportIdent. Brickor finns att hyra för 25 kr. För ej återlämnad bricka debiteras
300 kr.

Efteranmälan Kan göras direkt på TC tävlingsdagen från kl.17.00 i mån av kartor.
Efteranmälan stängs kl.18.00.
Samling

Åbyskolan (f.d. Nytorpsskolan) i Västerhaninge.

Parkering

Vid Hanvedens IP. Infart från Nynäsvägen mellan Jordbro och Västerhaninge
300 m nordost om rondellen i norra kanten av Västerhaninge samhälle där
Nynäsvägen möter Tungelstavägen. Skärm och reflexstav vid infarten från
Nynäsvägen. Avstånd parkering–TC 600 m. Parkeringsavgift 20 kr erläggs
på väg mot TC.

Allmänna
färdmedel

Pendeltåg till Västerhaninge station. För gående från stationen är det snitslat
från rondellen där Tungelstavägen möter Nynäsvägen. Avståndet från
Västerhaninge station till TC är 1 500 m.

Prisutdelning På TC så snart resultaten är klara.
Service på TC Inomhus omklädnad och dusch. Enklare servering.
Information

Inbjudan, PM, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida
www.hellasorientering.se.

Tävlingsledning

Tävlingsledare och banläggare: Rolf Skoglund, 070-2219221
skoglund.rolf@telia.com. Bankontrollant: Kenneth Berglund.
Välkomna hälsar Hellas Orientering!

