OBS! Nytt justerat PM

PM
Samling
Sävast skidstuga ca 5 km söder Boden.
Longitud 21.71218

Latitud 65.77348

Vägvisning från Luleå-Boden vägen vid 1:a infarten till Sävast från Luleå.
Tävlingsexpedition
I Sävast skidstuga
Program
Lördag den 8 februari långdistans
Första start 12:30
3 ÖM banor ÖM1 (1,5 km), ÖM5 (5,2 km) och ÖM7 (8,8 km) anmälan tävlingsexp. 11:30-12:00
Fri start mellan 12:30-13:15 (Startstämpling)
Söndag den 9 februari medeldistans
Första start 09:45
3 ÖM banor ÖM1 (1,5 km), ÖM5 (3,3 km) och ÖM7 (5,5 km) anmälan tävlingsexp. 09:00-09:45.
Fri start mellan 09:00-09:45 (Startstämpling)
I klasserna H10 och D10 är skugga tillåten. Skuggan erhåller ej karta och skall endast agera
skugga, hjälper till först när barnet inte på egen hand klarar eventuella svårigheter.
Start
Lördag: 400 m längs gångväg
Söndag: 100 m på ängen
09:45 (D 10-16, H 10-16)
10:00 (D 18-35, H 18-35)
10:15 (D 45-75, H 45-75)

Startprocedur
Lördag: Kartan erhålls en minut innan start på långdistansen.
Klasser som har kartbyte med vändning kontrollerar själv att rätt bana används.
Söndag: Kartan erhålls 15 sek respektive 1 min före start medeldistansen.
Klasser som har kartbyte med vändning kontrollerar själv att rätt bana används.
1. Alla erhåller kartan i god tid ca 2 min före start vid den gemensamma starten (Var på
tid).
2. Kartan hålls mot benet (inte på kartstället och inget papper) tills startpersonalens
kommando KARTA.
a. Juniorer och seniorer får kommandot 15 sek före start.
b. Övriga får kommandot 1 min före start.
3. Starten sker på startklapp
Kartbyte
Kartbyte båda dagarna som sker genom att vända på kartan i klasserna:
D 18-35, H 16-45 och ÖM 7
Varvning framför skidstugan båda dagarna för klasserna:
D 21, H 18-35 och ÖM 7
Sammanslagna klasser
D65D55 och H75H65
Karta
Lördag: Skala 1:7500, ekvidistans 5m, färgutskrift, A4 format. (Ändring från inbjudan)
Söndag: Skala 1:7500, ekvidistans 5m, färgutskrift, A4 format. (Ändring från inbjudan)
Spårmarkering
Enligt norm.
Spår orsakade av skotrar och annat som inte är redovisade på kartan kan förekomma.
Stämplingssystem
Sportident. Vid hyra av bricka debiteras 30 kr per tävlingsdag.
Ej återlämnad bricka debiteras med 350 kr.
Kontrollerna
Hängande skärm vid sidan om spåret med sportident enheten fäst på träd.

Nummerlappar
Samtliga klasser, samma nummerlapp båda dagarna.
Banlängder
Framgår av startlistan.
Prisutdelning
Enligt inbjudan
Dusch
Träffpunkten i Sävast.

Servering
Enklare slag inne i skidstugan.
Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler för skidorientering gäller. Tävlande, funktionärer
och åskådare medverkar i och besöker tävlingen på egen risk.
Tävlingsjury
Sture Norén, ÄIF OK
Ann Enman, GIF
Kjell Sanström, BBK OS

Övrigt
Området där tävlingarna äger rum är ett populärt rid område, varför hästekipage kan
förekomma i terrängen.
Kom ihåg! att tävlande inte får beträda en sjö med heldragen svart konturlinje!

Live resultat: http://obasen.orientering.se/liveresultat/

