
 

 
 
 
 
 
 

SAMLING/ARENA Borås Arena, insläpp från Skaraborgsvägen mot Knalleland.Kartor finns på o-event.se. 

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

ANMÄLAN Efteranmälan senast fredag 11 november kl. 18:00. Anmälan öppna banor på arenan kl  09.30 - 11.00, 
betalning kontant i SEK, Swish eller fakturering till klubben. 

START Första ordinarie start kl. 10:00. Efteranmälda startar före i respektive klass. Överdrag transporteras från 
start. Toalett finns ca 400 m innan start. Avstånd 2200 m orangevit snitsel, samtliga klasser. Trafikerad 
gata, använd trottoar och övergångställen där det finns. 
OBS: Då startmellanrummet är 30 sekunder gäller följande: 
   1. Angivelse; självservering i förväg på startplatsen, innan du går fram till start. 
   2. Vid din ”Gå fram tid” kontrollerar funktionär din SI-bricka under 30 s.  
   3. Sedan går du fram till kartan i 30 s. 
   4. Därefter startar du. 
Kartan tas i startögonblicket för DH16 och äldre. T.o.m  DH14 tas kartan 30 s före start. Öppna klasser, 
Inskolning och U-klasser har fri starttid mellan 10.00 -11.15, startstämpling. 

MÅL Såkallad satellitmålgång - Målet är beläget ca 500 m från arenan.  
Avläsning av SI-bricka: Följ röd/gul snitsel tillbaka till Borås Arena. Avläsningen sker inne på Borås 
Arena. GLÖM INTE ATT LÄSA AV BRICKAN! 

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 30:-. 
Borttappad bricka debiteras med 400:-. 

KARTA Skala 1:4000, ekv. 2,5 m. Reviderad 2016. Digitaltryckt nov 2016. Kartritare Ulf Bäckström. 
Kontrolldefinition finns tryckt på kartan. 

TERRÄNG Blandskog med många stigar av varierande storlek. Bitvis branta sluttningar nedför. Naturreservatet Rya 
Åsar, som med sin goda framkomlighet lockar till hög fart och intensiv orientering. Kontrollerna kan sitta 
mycket tätt, kontrollera kodsiffran. Vissa otydliga stigar är markerade med vit snitesl i skogen. Mot slutet 
av banan kan det bli trångt för flera klasser. Visa hänsyn. 

NUMMERLAPPAR I klasserna DH21, DH16 och DH14. OBS, nya nummerlappar varje etapp. Självservering vid start. 
Säkerhetsnålar finns. 

LEDX CUP  LEDX Cup berör klasserna DH10-21. För DH21 medför totalställningen i LEDX Cup seedad start på 
ZOOrienteringen med LEDX-lampor som 1:a pris. Läs mer på o-event.se 

TOALETTER I omklädningsrum och uppe på långsidoläktarna på Borås Arena. Se skyltning. 
Toaletter i begränsad omfattning vid start. 

DUSCH Dusch-omklädning för herrar: Ryavallen, damer: Borås Arena 
OBS! Inga väskor i omklädningsrummen mer än vid dusch och ombyte. 

SERVICE Välsorterad servering med sedvanligt utbud. Sportförsäljning genom SM-
Sport. Bemannad sjukvård. Ingen barnpassning eller knatteknat. 

 

PRISUTDELNING Endast för klasserna DH10-DH21, Inskolning och U-klasser. Se separat prisschema. 

   

PM - Downhill Sprint 
Lördag 12 november 2016 

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

KONTAKT 
Tävlingsledare:  Stefan Aroneng 0702-83 57 87 
Tävlingskontrollant: Johan Lundblad 0708-34 14 85  
Pressvärd: Jan Hilding   0706-60 79 33 
Banläggare:  Victor Helgesson och Emil Karlsson 

HEMSIDA: O-EVENT.SE 
 


