PM för NOF´s sprinttest Bojarskolan, Strömstad 30/5 2008
Vägvisning:

Från korsningen Oslovägen/Ringvägen (rondell vid
Brandstationen). Skyltar och skärmar på plats från ca 15.00

Parkering:

Fri parkering på Bojarkilens långtidsparkering ca 400 m från TC.
OBS! Parkering vid Bojarskolan förbjuden.
P.g.a. skoltid fram till 15.00 sker ingen byggnation av TC
förrän den tiden.

Start:

Första start 18.00. Avstånd samlingsplats-start ca 400 m. Starten är
synlig från parkeringen.

Nummerlappar:

Självservering vid samlingsplatsen

Öppna banor:

Med minst 5 minuters avstånd till sista startande finns möjlighet
för ledare, supporters och övriga att prova sprintbanorna. Anmälan
i sekretariatet vid samlingsplatsen. Anmälan senast 18.00.
Startavgift: 60 NOK (16- år) resp. 40 NOK (-16 år).

Förbjudna områden:

Aktiva, ledare och publik får vistas på fotbollsplanen vid
Bojarskolan, men inte utanför denna på norra och östra sidan. På
väg till start är all terräng på vänstra sidan (söderut) förbjudet
område. All tomtmark på kartan är förbjudet område.
Överträdelser från ovanstående medför diskvalifikation.

Vakter:

Kontroll- och trafikvakter finns längs banan, vilka även
kontrollerar att ingen löper på tomtmark. Vid korsning av
trafikerade genomfartsgator finns flaggvakter. På andra gator,
gång- och cykelstigar är det den tävlande själv som tar ansvar för
säkerheten.

Kontrolldefinitioner:

Tryckt på kartan samt lösa vid start.

Karta:

Certifierat digitaltryck i skala 1:5 000, ekv. 2,5 m.

Terräng/tävlingsområde:

Bitvis skarp bergsterräng med flera radhus- och villaområden.
Stort inslag av gång- och cykelstigar. Ca 75 % av banorna på
snabblöpta stigar, grus- och asfaltvägar. Resten terräng och
gräsytor.

Dusch:

Finns på Badhuset i Strömstad centrum, öppet till 20.00. OBS! Ej
gratis. Annars våtklut på TC.

Kiosk:

Kioskservering i Bojarskolan. Löpskor med ståldubb är ej tillåtet
inomhus på skolan.

Priser:

Till de tre bästa i båda klasserna.

Tävlingsjury:

Kennet Buch, Jan Vidar Nielsen och Bengt Bivrin.

Tävlingsregler:

NOF:s tävlingsregler.

Tävlingsledare:

Bengt Bivrin för ISK och Eirik Nordbröden (sekretariat).

Banläggare:

Göran Olsson och Rune Kristiansen, Idefjordens SK

Kontrollanter:

Tävlingskontroll Björn Syversen Sarpsborg OL
Bankontroll Kennet Buch, NOF

