Slutinstruktion.
Stævneplads:

Der er selvtransport til stævneplads
Se vejledning i programmet.
Afstand ca. 6 km. Parkering ved stævneplads. Skærm ophængt.

Omklædning:

Der er omklædning og bad i stævnecenter. Ingen mulighed for opbevaring af effekter.

Start/Mål:

Beliggende umiddelbart ved stævneplads. Ca. 300 m til start. Følg blå snitzling.

Første start:

Kl. 10.00. Der vil være 3 minutters fremkald før start. Brik udleveres ved start.
HUSK ”CLEAR” OG ”TJEK” AF BRIK VED START.

Opvarmning:

Opvarmning på Stævneplads og sti til start. Skoven ellers er løbsområde.

Max.tid:

2½ time.

Postbeskrivelser:

Et trykt på kortet. Løse postbeskrivelser udleveres ved start, hvis man kan forevise holder.
Posterne skal tages i den angivne rækkefølge.

Væske:

Der er væske ved mål. Kun væske på Bane 1-4.

Kontrol:

Sport-Ident. Ved fejl på postenheden kontrolklippes i kortet.

Løbsområde:

Skoven er forholdsvis let gennemløbelig de fleste steder, dog med nogen ris i bunden. Der
har været arbejdet i skoven, og der vil i nogle områder af skoven være arbejdsspor, som
i nogle tilfælde er et en opkørt sti, men i andre tilfælde alene et arbejdsspor, som ikke er på
kortet. Det anbefales at holde kontrol med distancen. Enkelte grøfter er for nylig blevet helt
eller delvis tildækket i forbindelse med naturgenopretning, men vil i terrænet være tydelige i
form af en bar jord. Nyfældede området er med gul tekstmarkør indtegnet på ophængte
kort, men ikke på løbskortene. Der er dog ikke nogen egentlig forskel i gennemløbeligheden,
da det er åben skov og spredt bevoksning, der er fældet.

Resultater:

Vises på skærm ved mål. Komplet resultatliste udleveres ved præmieoverrækkelsen, hvis det
kan nås, og vil desuden være tilgængelig på PI Københavns hjemmeside senest 24 timer efter
afslutning.

Præmier:

Der vil være præmie til de bedst placerede alt efter deltagerantal. Desuden vil der være lodtrækningspræmier.

Afslutning:

I stævnecenter kl. ca.13.30.

Overdommer:

Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget.
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