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Start

Individuell start, med första start kl. 17:30 utanför friidrottsarenan Campus Valla. Där finns även
en töm-enhet, där ni ska tömma er bricka. Uppvärmning sker p̊a friidrottsbanan eller mot Valla
omr̊adet. Ingen uppvärmning i Vallastaden eller Paradisparken. Kartor erh̊alles i startögonblicket.

Terräng

Tävlingsomr̊adet utgörs av friliggande större bostadshus, punkthus, samt parkomr̊aden. Smala gränder
och skarpa hörn med sämre sikt kan förekomma - visa extra respekt vid dessa passager. Var
uppmärksam vid korsning av trafikerad väg. Respektera boende i omr̊adet. Svag kupering. Grin-
dar som ritats öppna p̊a kartan men är stängda f̊ar öppnas, och lämnas med fördel öppen efter̊at.

L̊anebrickor

L̊anebrickor f̊as genom att i tillräcklig tid i förväg meddela att s̊adan önskas. Delas ut före start. Vid
borttappad l̊anebricka debiteras ett halvt CSN.

Kontrollmarkering

Kontrollmarking utgörs av skärm med stämplingsenhet. Om ni kommer fram till en kontrollpunkt
där varken kontroll eller enhet finns, toucha kontrollpunkten, spring vidare och rapportera till sek-
retariatet vid m̊alg̊ang.

Stämplingssystem

SportIdent (touchfri ej aktiverat). Tänk p̊a att kontrollera kodsiffrorna.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler för sprintorientering 1 gäller. Tävlande sker p̊a egen risk. Vänligen respektera
planteringar och vegetation i närheten av bebyggelse för vidare god relation med boende. Försök

1https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana--tavla/

stoddokument/sarskilda_sprintregler_och_karttecken_20220615.pdf
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ocks̊a att h̊alla avst̊and vid passage av personer som rör sig i omr̊adet. Vid deltagande i tävlingsklasser
är skuggning till̊atet först efter egen start. Maxtid: 40 minuter.

Banor

Herr: 3.07 km f̊agelvägen 29 kontroller.
Dam: 2.65km f̊agelvägen 26 kontroller.

Samtliga klasser har kartvändning. B̊ada banor korsar ibland sig själv, h̊all koll p̊a vart du ska, och
att du kommit rätt.

Karta

Ritad 2022 av Hanna Hugosson enligt hennes sprintnorm. Skala 1:3000, ekvidistans 2m. Kartvändning
sker efter behov. Lokala tecken som förekommer är:

• : Rutschkana, enkelriktad ned̊atg̊aende, i pilens rikting.

• X: Konstgjort objekt - Sopstation

• O: Konstgjort objekt - Övrig

Förbjudna omr̊adet, däribland byggarbetsplatser, förekommer och är markerade p̊a kartan.

Definitioner

Finns löst. Definitionsh̊allare rekommenderas.

Målg̊ang

Efter m̊alg̊ang finns toaletter samt vatten i närliggande Felleshus. Man kan lämna sina kläder och
cykel vid huset före start. Ingen transport av egendom sker fr̊an start till m̊al av arrangör. Efter
m̊alg̊ang kommer det finnas saft och bullar.

Övrig ”bra att ha” utrustning

• SI-pinne (finns att l̊ana i begränsat antal).

• Kompass.

• Plastficka, storlek A4.

• GPS-klocka.
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