INBJUDAN/PM till
KJULA IF:s
MOTIONSORIENTERING
Tisdag 20 april 2021
Viktig information för din och dina OL-kamraters säkerhet och hälsa!
Pandemin är fortfarande en realitet att ta hänsyn till. Ditt ansvar är att stanna hemma
om du är sjuk, undvik samåkning med andra än familjen eller de som du dagligen
umgås med. Håll avstånd minst 2 m och social distansering på tävlingsområdet. Kom
inte för tidigt till TC och lämna området direkt efter målgång!
Samling:

Vid Barva Bygdegård.
Från Eskilstuna avfart 134 från E20.
Från Strängnäs avfart 135 från E20
Följ gamla Strängnäsvägen till skärmvisning in
mot Barva Bygdegård

Parkering:

Vid Arenan.

Anmälan:

Endast föranmälan via Eventor t o m söndag 18 april kl.
23.59. Startid kl. 09.00 – 11.30 med fem startgrupper i
halvtimmesintervall som väljs vid anmälan. I anmälan väljer
man bana A/B/C/D/E under ”Klass”. Därefter väljer man
startintervall under ”Tjänst”. Avsluta med att trycka på ”Lägg
till” för tjänsten. Varje startgrupp har 30 platser. Anmälan
stängs vid full grupp och vid överbokning förflyttning till
annan startgrupp. Ingen anmälan på tävlingsdagen.
Maxantal anmälningar är 150.

Terräng:

Öppen och lättframkomlig skogsterräng, svag till måttlig
kupering.

Startavgift:

40 kr endast med swish och skriv ditt namn.
Kan med fördel göras innan du åker hemifrån.
Swish: 123 344 23 08

Ombyte:

I det fria.

Fika:

Eget.

Start:

Till start 800 m. Fri start tillämpas inom det startintervall du
anmält.

Mål:

Vid Arenan.

Resultat:

Endast på Eventor.
Läggs ut på Eventor när tävling är avslutad.
Inga sträcktidslappar erhålls vid målgång

Toaletter:

Endast vid mål.

Karta:

Skala 1:7 500 ekv.2,5 m. Delvis reviderad 2021.
På kartan finns även ett mobilnummer vid behov av hjälp.

Kontrollbeskrivning:

Finns på kartan och på Eventor för egen utskrift. Ej lösa vid
start.

Stämpling:

Sportident. Medtag egen pinne.

Banor:

A 4,3 B 3,9 C 3,1 D 2,5 E 1,9
E-banan går delvis i skogsterräng.

Banläggare:

Rolf Lindblom

Förfrågningar:

Rolf Lindblom tfn. 070-622 44 34

VÄLKOMNA ÖNSKAR KJULAVETERANERNA!

Det här fotot av Okänd

