Örebro City Sprint
DM Örebro Län

SM för Döva & hörselskadade
Foto: Skogssport, SOFT

Välkommen till Sprint & Sprintstafett
Återigen hälsar vi alla hjärtligt välkomna till 6:e upplagan av Örebro City Sprint som i år också är
DM-Sprint för Örebro Län samt även Svenskt Mästerskap i sprintorientering för döva och
hörselskadade.
I år är vi tillbaka i Brickebacken för att utmana ”labyrinterna” vid
Grankottevägen en sista gång innan husen rivs för att lämna plats åt
nya studentlägenheter.
Vi kan lova riktigt kluriga banor av Christer Tapper i denna miljö!
Som vanligt utlovas utmanande tävlingar på nyreviderade kartor av
Mats Carlsvärd, välorganiserad arena och ett trevligt utbud i
marketenteriet och grillen.
Efter tävlingarna finns ett erbjudande för deltagare att besöka
Gustavsviks upplevelsebad och få rabatt på entréavgiften, 120 kr istället för 215 kr.

Program
Söndag 26 maj
09:30
10:00
12:30
14:00

-

Start Öppna banor
Start (individuell tävling)
Start (sprintstafett)
Prisutdelning

Foto: Skogssport, SOFT

Tävlingsarena

Tävlingsarenan är belägen vid Brickebackens IP, norr om korsningen Saxons
väg/Glomman.
Kartlänk till tävlingsarenan: http://goo.gl/maps/53SoV

Terräng

En blandning av skog, parkmark samt bostadsområden där det finns både
flerfamiljshus och småhus.
Skogsmarken har mestadels god eller mycket god framkomlighet – men en del
grönområden finns. Svag till måttlig kupering.
I delar av tävlingsområdet finns det måttligt trafikerade gator, parkeringar och
cykelbanor. Iakttag försiktighet och ta det lite lugnt när du rundar husknutar!

Karta

Ursprungligen ritad 2013 och därefter
utökad samt reviderad årligen 2016, 2017
och 2019 av Mats Carlsvärd.
Följer sprintnorm ISSOM 2007, svensk
version 2010.

Ekvidistans: 2 meter.
Kartskala: 1:3 000 för ≥HD45 och öppna klasser samt HD50 & Öppen i
stafetten.
Kartskala: 1:4 000 för övriga klasser
Kartans meridianer har blå färg.
Parkering

På anvisad plats bredvid fotbollsplanerna i anslutning till arenan.
Vänligen parkera inte på gatorna i villaområdet Brickeberg.
Om du inte har lång resväg – använd cykel!
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Webblänk särskild inbjudan SM-döva & hörselskadade

Anmälan

Anmälan till samtliga klasser i respektive
tävling via Eventor senast söndag den 19
maj klockan 23.59. Man kan även föranmäla
sig till Öppna motionsklasser och U2.

Anmälningsavgift

Vuxna: 150 kr. Ungdom t o m 16 år: 80 kr. Anmälda utan bricknummer tilldelas
hyrbricka (60 kr). Borttappad hyrbricka debiteras med 450 kr.

Efteranmälan

Via Eventor senast torsdag den 23 maj klockan 23.59 mot 50 % förhöjd avgift.

Vakansplatser

5 vakansplatser lottas in i varje ungdomsklass. Vakanser tillsätts på
tävlingsdagen fram till och med en timma innan första start.
Tilldelning av vakansplatser sker kronologiskt.

Banlängder

Enligt SOFT:s rekommendationer för beräknad segrartid.

Öppna klasser

I öppna klasser samt U2 kan man anmäla sig på tävlingsdagen.

Start

Preliminär första ordinarie start på söndag den 26 maj är klockan 10.00.
Efteranmälda startar först i respektive klass.
Klasserna Öppen Motion har fri starttid.
Avstånd till start, max 1000m.

Stämplingssystem

SPORTident. Alla typer av löparbrickor kan användas,
SI-Card 6, 8, 9, 10, 11, SIAC (ej Touch Free funktion)

Foto: Skogssport, Svenska Orienteringsförbundet

Startlistor/
Resultat/
”Online”

Anmälan till respektive tävling medför publicering av deltagande och resultat
på Internet. Resultat och sträcktider publiceras även på Eventor och WinSplits
”Online” direkt efter tävlingarna. Tävlingens kartor dessutom kommer att
göras tillgängliga på GPS-tjänsten Livelox omedelbart efter tävlingen.

Sprintstafett
DM-Sprintstafett (2-manna lag)
Sprintstafett där varje lag består av två löpare och där varje löpare springer två sträckor var, dvs. hela
laget springer fyra sträckor totalt.
Lagmedlemmarna använder egna stämplingsbrickor, dvs. det används två personliga
stämplingsbrickor i varje lag.
•
•

Varje löpare springer alltså två sträckor var - sträcka 1 & 3 eller sträcka 2 & 4).
Utstämpling och tömning av bricka sker mellan varje sträcka.

Anmälan

Anmälan till samtliga klasser i respektive tävling via Eventor senast söndag den
19 maj klockan 23.59.

Efteranmälan

Via Eventor senast torsdag den 23 maj klockan 23.59 mot 50 % förhöjd avgift.
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Anmälningsavgift

KOMMENTAR

Öppen för alla löpare
oavsett ålder

Vuxna: 150 kr/person. Ungdom t o m 16 år: 80 kr/person.

Övrig information
E-Kontakt:

info@citysprint.se

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Annica Kristoffersson

070-646 73 04

kristoffersson.annica@gmail.com

Bitr. tävlingsledare

Björn Alpberg

070-268 808 0

bjorn.alpberg@nethouse.se

Banläggare

Christer Tapper

070-216 53 89

tapper.christer@gmail.com

Kartritare/
Speaker

Mats Carlsvärd

072-249 26 02

mats.carlsvard@gmail.com

Tävlings- &
bankontrollant

Boende
(camping)

För stuglogi och camping i Örebro hänvisas till Gustavsviks Camping och
upplevelsebad. www.gustavsvik.se

Välkomna önskar
Almby IK Orientering

