
Inbjudan KAJAKORIENTERINGEN 

30 juni 2013 

 

Tävlingsform Tävlingen är en 2-manna patrulltävling med fri lagsammansättning. Banan 

består av kontroller i vattnet och på land. Mellan kontrollerna förflyttar man 

sig med kajak eller till fots. Vid start får laget karta med alla kontroller inritade. 

Kontrollerna får besökas i valfri ordning. Det lag som först stämplat vid alla 

kontroller och tagit sig i mål vinner. Laget får två kartor. 

Banor KAJAKORIENTERINGEN 120 – gemensam start, ca 120 min segrartid 

KAJAKORIENTERINGEN 90– gemensam start, ca 90 min segrartid 

KAJAKORIENTERINGEN  Naturpass- fri starttid mellan kl 10 och 13 

Samling Järnaviks badplats söder om Bräkne-Hoby 

Anmälan Via hemsidan www.stigmannen.se  Anmälan senast 23 juni. 

Efteranmälan möjlig i begränsad omfattning fram till och med start. Springer 

du Stigmännens orienteringstävling som arrangeras samma dag tänk på att 

önska tidig start. SportIdent används som stämplingssytem. Bricka finns att 

låna om du inte har någon egen. 

Anmälningsavgift 300 kronor per lag. (efteranmälningsavgift 400 kr) 

Inbetalning av anmälningsavgiften sker enligt de instruktioner som ges i 

samband med registrering. Stigmännens bg: 342-9651 

Start Start kommer att ske cirka 12.30. Innan start ska alla lag ha registrerat sig i 

sekretariatet senast 30 minuter innan start. Springer du Stigmännens 

orienteringstävling som arrangeras samma dag tänk på att önska tidig start. 

Parkering Enligt anvisningar på plats. Kajaker kan lämnas vid arenan innan bilen parkeras. 

Karta  Särtryck från Stigmännens skärgårdskarta – sjökort Tjärö – Järnavik.  

Kajakuthyrning För de som inte har kajak hänvisar vi till de uthyrare som finns i området: 

Paddelkompaniet  www.paddelkompaniet.se  

KajakSyd   www.kajaksyd.com 

Boka kajak i god tid. 

Regler Laget får förflytta sig i kajak med tillbehör, simmandes eller springandes. Dock 

utan tekniska hjälpmedel som gps, motor eller att bli bogserad av någon med 

motor. Att bogsera sin lagkamrat är okej. Laget ska hålla ihop under den tiden 

man förflyttar sig på eller i vattnet. OBS detta är mycket viktigt av 

säkerhetsskäl. Båda deltagare behöver dock inte besöka kontrollerna på land 

tillsammans.  

Se ytterligare regler i PM, finns på hemsidan i god tid innan den 30 juni. 

Upplysningar Gabriel Bengtsson, 0708-900 282 

gabbe@stigmannen.se 


