Final i Stockholm Mila by Night
PM
Samling
TC i Tullinge SK:s klubbstuga vid Brantbrinks IP i Tullinge. Vägvisning från väg 226 i Tullinge.

Kollektivtrafik
Pendeltåg mot Södertälje Centrum till Tullinge och därefter buss 721 mot Riksten/Lida till Brantbrinks
IP.

Parkering
Finns i anslutning till TC.

Direktanmälan
Direktanmälan går att göra vid TC i mån av kartor och till 50 % förhöjd avgift.

Klasser-Banlängder
Herrar:
Damer:
Pöbel:
Pöbelina:

9.0km
6.4km
5.9km
4.1km

Start
Starten är belägen 400 meter från TC.
Första start:
Herrar: 18:50
Damer: 19:00
Pöbel: 19:05
Pöbelina: 19:10
Startmetoden i finalen är som vanligt jaktstart på resultaten från de tidigare deltävlingarna. Man kan
delta i finalen även fast man inte har deltagit i någon av de andra deltävlingarna, start sker då sist i
finalen.

Mål
Målet är beläget vid TC.

Startlista
Startlista finns vid TC och vid starten och kommer att finnas på tullingesk.se.

Karta
Tullinge-Tumba, Skala 1:10 000, ekvidistans 4 meter, digitalutskriven.

Gaffling
Gaffling förekommer i samtliga klasser.

Trafik/Skidspår
Alla banor kommer delvis att gå i samhället runt Brantbrinks IP på grund av det rådande snödjupet.
Vägarna i bostadsområdet är måttligt trafikerade med bilar men iakttag försiktighet när man korsar
vägarna. Huddingevägen som går i kartans norra kant är förbjudet område och får ej beträdas eller
korsas vilket också framgår tydligt av kartan.
Banorna går i områden med fint preparerade skidspår och dessa ber vi er att inte springa i. Det går
bra att springa i den pistade delen bredvid spåren men INTE i skidspåren.

Stämplingsystem
SportIdent, ange bricknummer i anmälan. Brickor finns att hyra mot avgift av 20 kr, anges inget
bricknummer vid anmälan så tilldelas hyrbricka. Hyrbrickor uthämtas personligen vid TC och
återlämnas efter målgång. Ej återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 250 kr.

Dusch och omklädning
Varm dusch inomhus i Tullinge SKs stuga och vid ishallen på Brantbrinks IP.

Marka
En enklare servering kommer att finnas vid TC.

Prisutdelning
Prisutdelning sker efter målgång till placering 1-3 i herr- och damklassen. Pris till de tidigare
etappvinnarna delas också ut.

Övrig information
Resultatlistor kommer att publiceras på tullingesk.se.

Tävlingsledning och kontakt
Tävlingsledare: Olle Karlsson 0736243012 ollekar@kth.se
Banläggare: Björn Normark 0702646037 bjorn.normark@gmail.com

