TÄVLINGSDIREKTIV Kronans nationella 4.9 2020
Tävlingsledare: Eva-Lotte Myrskog
Banläggare: Kenneth Grankull
Kontrollant: Måns Åkerblom, GIF
Tävlingsjury: Ordf. Sören Jansson, Falken
Medlemmar: Tommy Joensuu, Brahe och Ann-Sofi Sundelin, Botnia
Karta:1:10000/2,5 Utskriftskarta 08/2020
Start: första start kl 21.30
Start 1: avstånd ca 200m
Upprop 4 min före start.
Klasserna H/D12 och H/D14 får ta sin karta 1 min före start
Övriga klasser får kartan i startögonblicket.
Start på andra sidan vägen, följ marschallerna!
Startlistor publiceras på IK Kronans hemsida senast 3.9 2020.
Kontrollerna: Modellkontroll finns i TC. Stora reflexförsedda skärmar.
Stämpling: Emit-stämpling, målstämpling gäller.
De som avbryter tävlingen stämplar in via mål.
Kontrollapp för emit finns vid starten.
OBS! Endast lösa kartangivelser i alla klasser! Eget kartangivelsefodral.
Inga tävlingsnummer används.
WC&Tvätt: på TC i klubbstugans källarvåning. Ingen bastu. Kom ihåg att
hålla säkerhetsavstånd i omklädningsutrymmen inomhus!
Förstahjälp: i TC
Vägvisning: från Kronobyvägen till Söderpårasvägen. Navigatoradress för
TC är Tössbackavägen 70, 68500 Kronoby.
Parkering: På åker eller väg, ca 100-500m till TC. Ingen avgift.
Priser: Ingen prisutdelning. Priser hämtas från Info då resultaten är klara
och listan finns vid Info. Speaker meddelar tidpunkt. Se antalet priser på
anslagstavlan. Priser som inte hämtats ut skickas inte till deltagare.
Resultat: speaker läser upp resultat och de finns även på resultattavlan.

UNDVIK TRÄNGSEL VID RESULTATTAVLAN.
Servering: på TC/Take away. Korv, kaffe, te, saft, kakbit och godis finns
att köpa. Endast kontanter, tag gärna med mynt.
Banlängder:
D12/H12/D75/D80/H80/H85/H90
D14/D70
D60/D65
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D50/D55/H75/D16
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D21/H50
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H20/H40
H35
H21
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TILLÄGGSDIREKTIV
•
•
•
•
•
•

om man själv eller närstående har symptom i andningsvägarna eller
motsvarande, får man inte delta i tävlingen
helst enbart medlemmar från samma familj/hushåll samåker i samma bil
person(er) som inte deltar i evenemang bör inte närvara på TC
trängsel bör undvikas i tvätt- och omklädningsutrymmen
håll säkerhetsavstånd på 1m när det är möjligt
använd handdesinfektionsmedel

Välkommen till Kronans nationella / ÖIDM natt på Tössbacken!
IK Kronan önskar alla deltagare lycka till!

