PM Järlas Jubileumsdubbel 2014
10 maj nationell långdistans med elitklasser
11 maj nationell medeldistans med elitklasser, UP-deltävling
Samling: Brevik, Värmdö kommun. Vägvisning från korsningen Väg
274/Fagerdalavägen nordost om Hemmesta. Därifrån cirka 4 km på
Fagerdalavägen till infart på Breviks gårdsväg. Kollektivtrafik med Buss 440 till
hpl Sågen 50 meter från Breviks gårdsväg. Därifrån ca 2 km grusväg till
parkering. (N59.3001, E18.5807)
Parkering: På gärde. Avgift 30 kr. Avstånd parkering till arena är mellan 300 och
1200 meter.
Start:

Lördag: Första start 10.00, efteranmälda startar före i respektive
klass.
Start 1: 2500 meter, orange-vit snitsel (klasserna DH16, DH17-20K,
DH18, DH18E, DH20, DH20E, DH21, DH21K, DH21E, H35, H40, ÖM9)

På väg till start 1 kommer man att passera den vid den här tiden
på året hårt trafikerade Fagerdalavägen. Iaktta stor försiktighet
vid passering.
Start 2: 1000 meter, orange-blå snitsel (alla övriga klasser)
Söndag: Första start 10.00, efteranmälda startar före i respektive
klass. 1500 meter, orange-vit snitsel (för samtliga klasser).
Fri starttid tillämpas i Inskolning, U-klasser och Öppna
Motionsklasser.
Vägövergång: Alla klasser med Start 1 på lördagen passerar Fagerdalavägen.
Det finns en kontroll på vardera sidan av vägen. Tidsavbrott (max 1 minut)
tillämpas mellan dessa kontroller så det finns ingen anledning att stressa.
Iaktta stor försiktighet vid passeringen.
Skuggning : Tillåten i inskolnings- och utvecklingsklasser, svart-vita
skuggningskartor finns att tillgå vid starten.

Snitsling samt glad/ledsna gubbar: Det förekommer att otydliga stigar
markerats med vit snitsel i terrängen. Inskolningsbanor har glada/ledsna
gubbar vid byte av ledstång.
Direktanmälan:

Lördag, anmälan vid Direktanmälan från 09.00 till 11.00
Klasser: Inskolning, U1-U4, ÖM 1-9
Fri starttid mellan 10.00 och 12.00
Söndag: anmälan vid Direktanmälan från 09.00 till 11.00
Klasser: Inskolning, U1-U4, ÖM 1, 3,5, 7 och 8
Fri starttid mellan 10.00 och 12.00

Nummerlappar: Lördag och söndag i samtliga elitklasser. Söndag även i DH14DH16. Självservering vid starten. Tag med egna säkerhetsnålar.
Karta: Långdistans lördag: DH16-21 och DH35 skala 1:15 000, DH60 och äldre
skala 1:7 500. Övriga klasser 1:10 000.
Medeldistans söndag: DH60 och äldre skala 1:7 500. Alla övriga klasser skala
1:10 000. Ekvidistans 4 m, reviderad 2014 av Bertil Lundkvist. Utskrift BLidrottsservice.
Banlängder: Finns angivna på startlistorna samt på kontrollbeskrivningarna.
Kontrollbeskrivningar: Både lösa innan start samt förtryckta på kartan.
Terrängbeskrivning: Måttligt kuperad skärgårdsterräng med inslag av
kulturmark närmast arenan. Långdistansen utnyttjar ett område med delvis
vildmarkskaraktär. Framkomligheten är god.
Förbjudet område: Tomtmark och område som är markerade som förbjudet
område, bland annat viltzoner, är absolut förbjudet att beträda.
Viltrapport: Rapportera upptäckta klövdjur med tidpunkt och riktning direkt
efter avläsningen.
Stängsel och taggtråd: Kan förekomma vid passage av gärden. Iakttag
försiktighet vid passering.
Avbruten tävling: Löpare som brutit måste stämpla ut vid målvagnen.
Maxtid: lördag 2,5 timmar och på söndagen 2 timmar för samtliga klasser.

Stämpelsystem SportIdent: Anmälda utan bricka tilldelas hyrbricka. Hyra
SportIdent-bricka 30 kr. Förlorad hyrbricka debiteras med 400 kr. Kontrollera
ljud- och ljussignal. Fungerar inte enheten, stämpla manuellt med stiftklämma i
reservruta på kartan och lämna in kartan vid avläsningen.
Vätska på lördagens långdistans: För alla klasser med Start 1 längs banan.
Markerat på kartan. För alla klasser med Start 2 finns vätska vid starten.
Tävlingsregler: SOFTs tävlingsregler gäller.
Service: Barnpassning från 09.00 (20 kr, maxtid 3 timmar) samt Miniknat 10.0012.00 (20 kr) finns på arenan.
Försäljning: Välsorterad servering med fika, godis och grill samt
sportförsäljning av OL-specialisten, www.olspecialisten.se
Dusch och toaletter: I anslutning till arenan. Toaletter även vid start.
Första hjälpen: Finns på arenan.
Tävlingsservice: I anslutning till sekretariatet finns service för upplysningar,
utlämning av hyrbrickor, viltrapport och klagomål.
Prisutdelning: Så snart klasser är färdiga, meddelas av speaker. Priser i
ungdomsklasser och upp till HD21. Antalet priser anslås vid resultaten.
Start- och resultatlistor: Anslås på arenan och på www.jarla.com samt i
Eventor och Winsplits Online.
Tävlingsledare: Ola Henriksson (0733-922 229)
Banläggare: Rolf Karlsson (lördagen) och Dan Wester (söndagen)
Bankontrollanter: Anders Asplund och Leif Mattsson
Tävlingskontrollant: Fredrik Brandhorst
Välkomna till två orienteringsdagar i fantastisk terräng och lycka till önskar
Järla Orientering

