Boxholms OK
inbjuder till

Staffans Minne
Individuell kvällssprint i Boxholm

Onsdagen den 18 augusti 2021

Sprint i skog och på gator!
Staffans minne avgörs för
sjunde gången. Denna
gång med arena i den
vackra folkparken i
Boxholm. Terrängen blir
en blandning av
tätortsnära skog, park och
asfalt. Tävlingen är
anpassad till rådande
restriktioner. Vissa
punkter kan komma att
ändras.

Samling

Arena vid Folkets Park i Boxholm. Vägvisning från väg 32 i Boxholms Centrum. Parkering
nordost om Stenbocksskolan. Avstånd till arenan max 500 meter.

Corona

Tävlingen kommer att genomföras i enlighet med de riktlinjer som FHM och Svenska
Orienteringsförbundet som gäller från och med den 1 juli. I grova drag gäller följande för
dig som tävlande:






Tänk på att hålla avstånd på arenan och vid start
Stanna hemma vid sjukdomssymptom
God handhygien
Befinn dig inte kvar längre än nödvändigt på arena och startområde
Om deltagare eller funktionär i efterhand fått bekräftad covid-19 ska detta hanteras
enligt de riktlinjer som FHM har satt upp samt rapporteras till arrangören

Klasser

HD 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Banlängder enligt SOFT:s normer.
Öppna klasser: Mycket lätt 1,5, Medelsvår 2, Svår 2,5. OBS: Endast föranmälan till dessa
klasser.

Start

Start mellan 17.00-19.30. Starten är uppdelad i fem grupper om vardera 30 minuter. Du
anmäler dig till valfri grupp via Eventor. Fri minutstart inom respektive grupp. Avstånd till
start max 700 meter. Tänk på att inte uppehålla dig längre än nödvändigt vid starten.

Karta

Sprintkarta ursprungligen ritad av Håkan Ö hlund, reviderad av medlemmar i BOK under
2021 enligt ISSprOM 2019. Skala 1:3 000 i klasser HD45 och äldre samt i öppna klasser.
Ö vriga klasser 1:4 000.

Terräng

Tätortsbebyggelse med inslag av tätortsnära skogspartier. Måttlig kupering. Banorna går
delvis på måttligt trafikerade gator så var uppmärksam.

Klädsel

Heltäckande.

Anmälan

Via Eventor senast onsdag 11 augusti kl 23.59. Ingen anmälan till öppna klasser på arenan.

Efteranmälan Ingen efteranmälan.
Avgifter

Vuxen 150 kr. Ungdom (-16 år) 80 kr. Avgifterna faktureras klubbarna i efterhand.

Information

PM, startlistor och resultat publiceras på Eventor. Ingen resultattavla – endast liveresultat.

Stämpling

Sportident, alla typer av SI-brickor kan användas. Anmälda utan bricknummer tilldelas
bricka för en hyra på 25 kr. Borttappad bricka debiteras med 400 kr.

Service

För att kunna genomföra arrangemanget på ett smittsäkert sätt erbjuds inte följande
funktioner: dusch, försäljning/marka, resultattavla, prisutdelning, barnpassning, miniknat.
Omplåstringshjälp finns på arenan.

Tävlingsregler SOFT:s allmänna regler samt anvisningar för sprint-OL gäller.
Tävlingsledare Mats Lönngren, 073 360 90 40, lonngren@mikom.se
Banläggare

Håkan Gustafsson, 070 328 00 84, bjorkstigen@gmail.com
Henrik Tengvall, 073-975 36 09, henrik_ol@hotmail.com

Tävlings- och
bankontroll

Per Våtz, 070 634 91 75, per.vatz@telia.com

VÄLKOMNA!
hälsar Boxholms OK

