
Slutinstruktion. 
Københavner Cup 3. etape. 
Stævnecenter: Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1, 3070 Snekkersten. Åben fra kl. 08.30. 

                             

Stævneplads: P-plads Strandvejen 250, 3070 Snekkersten. 

Startliste: Vil være ophængt i stævnecenter og ved start.  

Slutinstruktion: Vil være ophængt i stævnecenter og ved start.  

Start:                200m fra stævneplads. følg snitzling.  Første start kl. 10.00. Fremkald 4 minutter før Starttid. 

Postbeskrivelser: Er påtrykt på kortet. Løse postbeskrivelser kan udleveres ved start, men kræver holder. 

Mål:                  Ved stævneplads. 

Løbskort:         Egebæksvang, revideret 2022, ækv. 2,5 m. 1:7.500 for alle baner. 

                           Bemærk der er kortvend på bane 1 og 2.    

En blandingsskov med et veludviklet stinet og mildt kuperet. Generelt er skoven let 
gennemløbelig, dog med enkelte områder med fældede træer. Endvidere vil der være 
forekomme væltede træer, som også benyttes som poster. Vær opmærksom på at ikke alle 
væltede træer er indtegnet på kortet. Da skoven er velbesøgt, vil der være trådte stier og 
spor som ikke er på kortet.  

Der er rigtig mange poster i skoven, så husk at tjekke postnumre. 

OBS…….. Da vi kun for tredje gang printer kort selv, så vi vil gerne have nogle tilbagemeldinger  

 omkring kvaliteten, så vi evt. kan forbedre det til næste gang.  

Væske:  Der vil være væske på bane 1 og 2 og i mål. 

Opvarmning:  Kan foregå på P-pladsen og fra stævneplads til start.  

Max løbetid:  2½ time for alle baner. 

Kontrol:  Der anvendes Sport-Ident. Lejebrikker udleveres ved start. Hvis en post ikke virker, skal der 
stemples i kortet. Huske af afleverer lånebrik i mål.  

 Bemærk at der er berøringsfri enheder på poster som kan benyttes. 

Resultater:  Kan ses ved beregnervognen.  

Bad/Omklædning: I stævnecenter. 

Forplejning:  Der er afslutning i stævnecenter snarest efter at sidste løber er kommet i mål. Forventet 
præmieoverrækkelse vil være kl. ca. 13.30.  

Præmier:  Der vil være præmie efter deltagerantal samt lodtrækningspræmier. Desuden for det samle- 

 de resultat for de 3 etaper. 

 

Peter Sørensen. Stævneleder. 


