INBJUDER TILL

Upplands Öppna Dag-DM i Precisionsorientering
Tisdag 20 Maj 2014
Samarrangemang:

Tävlingen arrangeras på samma plats och samtidigt som ”Till
Skogs med Roslagens Sparbank”, en lokal ungdomstävling i
fotorientering.

Tävlingsklasser:

Pre-A (det kan förekomma falska kontroller)
Inga öppna klasser, vi hänvisar till efteranmälan på tävlingsdagen.

Banlängd:

Max 1000 m

Maximitid:

Beräknas efter SOFT:s regler.

Tävlingsregler:

SOFT:s regler för precisionsorientering.

Anmälningsavgift:

Vuxna 17 år och äldre 110 kr, ungdom t.o.m. 16 år 60 kr.
Avgiften faktureras efter tävlingen, Vg ange fakturaadress vid ev.
e-mailanmälan.

Anmälan:

Senast söndagen 2014-05-11 via Eventor. Undantagsvis även per
e-mail carolina.a@live.se

Efteranmälan:

Via Eventor fram till och med söndag 2014-05-18 kl. 20:00.
Därefter på tävlingsdagen senast 1 timme innan start. 50 %
förhöjd avgift vid efteranmälan.

Stämplingssystem:

Stiftklämma, medtag egen.

Samling:

Campus Roslagen Norrtälje. Vägvisning från rondellen vid södra
infarten till Norrtälje (E18/rv.76). Avstånd från parkering till TC
max 300 m.

Start:

Första start kl. 18:30. Avstånd till start ca 200 m

Karta:

Orienteringskarta i skala 1:4000, ekvidistans 2 m. Uppförstorad
från 1:10 000. Ritad sommaren 2012 av Ia Lillstrand, med
laserskannat grundmaterial. Små PreO-revideringar (mindre
lägesjusteringar och vissa kurvjusteringar) gjorda av Jens
Andersson våren 2014.

Terrängbeskrivning:

Barrskog med måttlig kupering, varierande detaljrikedom och
sikt. Banan följer mestadels ett motionsspår med mycket god
framkomlighet. Några korta partier som är lite brantare.

TC utomhus. Preliminärt erbjuds vare sig marka eller toaletter. Vi
hänvisar till offentliga toaletter och fikamöjligheter i närheten
enligt skiss nedan. Skulle detta ändra sig meddelas det i PM.

Service:

På grund av begränsat antal funktionärer har vi tyvärr inte
möjlighet att erbjuda medhjälpare. Vi vädjar till de deltagande att
själva ordna detta.
Priser:

DM-plaketter till de bästa Upplänningarna.

Tävlingsledare:

Lina Andersson 070-343 26 38

Banläggare:

Jens Andersson 070-686 65 50

Bankontrollant:

Waldemar Andersson, OK Roslagen

VÄLKOMNA
önskar

OK Roslagen

TC
Statoil –fika
och toa. Öppet
nästan jämnt.
ICA Flygfyren –
fika och toa.
Öppet till 22:00

McDonalds / OK Q8 fika och toa. Öppet till
jättesent…
Biltema –fika
och toa. Öppet
till 19:00

