PM – PreO i Roslagen
Söndag 4 november 2012
Samling:

Mathildahallen, Campus Roslagen, Norrtälje. Skärm vid
rondellen, Södra infarten till Norrtälje, Rv 76/E18.

Tävlingsklasser:

Pre-Elit, Pre-A och Pre-B. Falska kontroller kan förekomma i
Pre-A.

Efteranmälan:

Fram till och med lördagen 2012-11-03 kl. 20:00 mot 50 %
förhöjd avgift samt på tävlingsdagen senast kl. 09:00 mot 100 %
förhöjd avgift. OBS! Efteranmälningar efter fredag kväll 2/11
skall göras via mobiltelefon 070-343 26 38.

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler för precisionsorientering

Stämplingssystem:

Stiftklämma. Medtag egen eller kontakta arrangören i förväg för
att erhålla lånestiftklämma.

Start:

Första start 10.00. Pre-Elit startar med tidsstart och har TK efter
fullgjord bana. Till start 1100 m väg (asfalt och grus). Pre-A och
Pre-B börjar med TK, köstart enligt startlista. Till TK 100 m,
därefter 1100 m till tidsstart.

Banlängd:

Pre-E, 650 m, maxtid 80 min.
Pre-A, 650 m, maxtid 88 min.
Pre-B, 650 m, maxtid 68 min.

Karta:

Orienteringskarta i skala 1:4000 (OBS! Ändrat från inbjudan),
ekvidistans 2,5 m. Uppförstorad från 1:10 000. Ritad 2012 av Ia
Lillstrand. Delvis PreO reviderad av Jens Andersson 2012.
Tydliga stenar ned till ca 1 m kan vara redovisade på kartan. Se
anslaget kartklipp.

Förbjudna vägar:

Förbjudna stigar är avsnitslade med gulblå band och/eller
kryssade på kartan.

Efter målgång:

Pre-Elit går efter målgång tillbaks efter banan och fortsätter
tillbaks mot TC, ca 1750 m. Strax innan TC följs skyltning mot
TK. Efter TK återvänd mot TC, ca 100 m.
Pre-A och Pre-B återvänder efter banan samma väg tillbaks men
direkt till TC, ca 1750 m.
När ni går tillbaks utefter banan, visa hänsyn mot de tävlande.

Tidkontroller:
(OBS! Ändrat!!!)

Pre-Elit har 3 tidkontroller, 30 sek/kontroll, strafftid 60 sek/fel
Pre-A har 2 tidkontroller, 45 sek/kontroll, strafftid 90 sek/fel
Pre-B har 1 tidkontroll, 60 sek, strafftid 120 sek för fel svar.

Samtliga klasser har 6 alternativskärmar: A-Alpha, B-Bravo, CCharlie, D-Delta, E-Echo samt F-Foxtrot.
Tempometoden tillämpas, dvs. alla tidkontrollernas kartor utdelas
samtidigt med ett ”täckblad”. Tidtagningen startar på kommando
varvid täckbladet får avlägsnas. Tidkontrollerna måste då lösas i
given ordning utan att vare sig bläddra fram eller tillbaks.
Tidtagningen stoppas när svar avgivits för sista tidkontrollen.
Elstängsel:

De första 200 m av samtliga banor går längs en väg där ett
stängsel löper efter södra sidan. Det är el i staketet, rör det ej!

Service:

Försäljning av bakverk, smörgåsar, varm korv och drycker till
förmånliga priser. Toalett finns, även handikapptoa.
Då ingen anmält behov av barnpassning utgår denna service.

Priser:

Hederspriser till de bästa snarast efter tävlingens slut.

Tävlingsledare:

Lina Andersson 0176-10198 / 070-343 26 38

Banläggare:

Jens Andersson 0176-10198 / 070-686 65 50

Bankontrollant:

Arne Gustafson, Länna IF

Tävlingskontrollant:

Arne Gustafson, Länna IF

Utvärderare:

Håkan Lundberg, Häverödals SK
Eva Björkman, OK Tyr

Tävlingsjury:

Utvärderare + tävlingsledare

VÄLKOMNA
önskar

OK Roslagen

