PM Mullsjöskejten
Torsdagen den 23:e februari 2017.
Tävlingsplats: Mullsjö SOK
Vägbeskrivning: Från Rv 26/47 norra infarten: Kör mot Mullsjö c:a 1,5km sväng vänster mot Gravsjö
kör Bosebyleden c:a 1 km sväng höger följ havstenshultsvägen c:a 600m Msok på vänster sida.
Från Rv 26/47 VIP-rondellen: Mullsjö c:a 1,5km Sista avfarten i rondellen vid Ingo-macken, sedan
höger mot Gravsjö kör bosebyleden c:a 1 km sväng höger följ havstenshultsvägen c:a 600m MSOK på
vänster sida.
GPS-koordinater: N 57˚ 55.590' E 13˚ 53.413'
Teknik: Fristil.
Start: Individuell start. Första start klockan 18,15
Nummerlappar: I MSOK-stugan
Chip: Chip för tidtagning delas ut vid starten ett par minuter innan start.
Banor: Pga mildväder har vi tvingats göra en kortare bana än planerat. 1 km åkning, sedan gör man
en skarp U-sväng och nästan samma väg tillbaka. Alltså 2 km/varv. Upp till H/D-10 vänder hemåt
tidigare. Vänstertrafik gäller. Ett kortare parti av banan är mörkare då närmsta belysning finns en bit
bort, funktionärer kommer finnas där för de yngre.
H/D 0-8 och H/D 9-10:
H/D 11-12:
H/D 13-14:
H/D 15-16:
H/D 17-18:
Övriga:

1 km
2 km
4 km
6 km
8 km
10 km

1 varv
1 varv
2 varv
3 varv
4 varv
5 varv

Uppvärmning: Eftersom det är en vänd bana är möjligheten att värma upp på tävlingsbanan
begränsad när tävlingen har startat. Visa hänsyn till de som tävlar!
Till start och mål: På gärdet, ca 100 m öst om MSOK-stugan. Respektera målområdet, passera inte
genom målet om du inte är tävlande som ska gå i mål!
Efteranmälan: Tävlingsdagen på plats fram till klockan 17,15.
Lagledarträff: Kl:17,30 i vallaboden (förrådsbyggnaden ingång närmast parkeringen).
Servering: MSOK-stugan.
Dusch/ombyte: MSOK-stugan.
Prisutdelning: HD 0-8: Vid målgång. Övriga: Snart efter att klassen är klar, utdelningen görs i stugan.
Upplysningar: Kent Nero privat@kentnero.se 072 512 55 57.
Tävlingsledare: Kent Nero.

Välkomna önskar Mullsjö SOK

