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OBS! Detta PM kan komma att ändras. Det
är PM:et på arenan som gäller!

Köping-Kolsva Orienteringsklubb

PM för
Köpingsträffen
medeldistans lördag den 23 oktober 2010
Samling:

Kolsva, ca 1,5 mil norr om Köping efter väg 250. I Kolsva samhälle vägvisning till
arenan. Vid ankomst via E 18 kan avfart ske vid trafikplats Strö, nr 123, i Köping.

Efteranmälan:

Via Eventor senast 19 oktober kl 23.00 mot förhöjd avgift(50%).

Direktanmälan: Till öppna banor på tävlingsdagen mellan kl 09.30-11.00. Start mellan kl 10.30-12.00.
Miniknat:

Anmälan och start mellan kl 10.00-11.30. Avgift 20 kr.

Parkering:

På anvisad plats. För personbilar avgift 20 kr. P-avgiften erläggs vid entrén till
arenan. Parkering i anslutning till arenan eller max 400 m. För bussar 300 kr.
Var vänlig och meddela tävlingsledaren i god tid om Ni kommer med buss. Inga
husvagnar på parkeringen. Blir anmälningarna mer än planerat kommer ett
reservområde att utnyttjas. Avstånd från parkeringen till arenan ca 700 m. Hänvisning
via alf.lindberg@koping.net

Karta:

Skala 1:10 000. Ekv. 5 m. För klasserna DH60+ 1:7 500. Reviderad 2009/2010.
Certifierad utskrift.

Terräng:

Skogsmark med ett antal stigar, speciellt i närområdet. Även elljusspår. Svag till
måttlig kupering. Hyggen och grönområden i normal omfattning.

Stämplings
system:

Lottning:

Sportident. Eget bricknummer anges vid anmälan. Hyra av bricka 30 kr. Hyrbrickorna
faktureras. Ej återlämnad hyr bricka debiteras med 400 kr. Endast brickor SI 5 och 6
kan användas.
Lottning sker 2 dagar innan tävlingen. Efteranmälda startar först.

Start/Resultat: Redovisas på våra hemsidor, http://elitserien.kkok.se samt www.kkok.se.
Startlistor:

Se startlistan på hemsidan eller på plats.

Start:

Första start kl 11.00. Till start 1800 m väg/asfalt/stig orange/blå snitsel. ”Gå framtid”
3 minuter innan. OBS! Skälet till det relativa långa avståndet till start 2, är att de
tävlande direkt skall komma in i bra terräng. Tömning av SI-brickan sker ca 100 m
från arenan på väg till start. Toaletter finns 450 m före starten.

Sen start:

Vid sen start, anmäl detta till startpersonalen.

Startprocedur: Alla tävlande går in för avprickning 3 min före. På minut 2 tar man sin
kontrolldefinition. På minut 1 ställer man sig bredvid sin kartkorg. Därefter på signal,
sker starten. Ingen utom HD10-16, får titta på kartan innan start. För Öppna
klasser, Inskolning och U-klasser gäller följande: Fri starttid. Anmäl Er till funktionär för
avprickning. Därefter, tag rätt definition och karta och glöm inte att ”startstämpla”
innan Du beger Dig iväg.
Inskolning:
Glada och ledsna gubbar finns utmed banan. Skuggning är tillåten i U-klasser och
Inskolning. Kopior finns vid starten.
Kontroll
definitioner:
Kontroller:

Definitioner finns på kartan samt lösa vid starten.
Orange/vit skärm, SI-enhet, kodsiffra samt stiftklämma (reserv). Om ingen ljud eller
ljussignal registreras, stämpla i reservrutan på kartan.

Överdrag:

De tävlande har möjlighet att lämna överdrag vid start 2 som kommer att
transporteras med jämna mellanrum till arenan.

Vätska:

Det finns ingen vätska ute på banorna.

Akut hjälp:

På tävlingskartorna finns ett sjukvårdstecken angivet. På den platsen kommer det
under tävlingen finnas en person med mobiltelefon för att snabbt kunna kalla på hjälp
från Tävlingsledningen. Vid behov, bege Dig dit eller till närliggande bebyggelse
omgående för hjälp.

Maxtid:

2,5 tim.

Viltrapport:

Lämnas vid Tävlingsinformationen.

Vindskydd:

Vindskydd får endast placeras på anvisade platser.

Dusch:

E-klasser har egen hall( 300 m) för ombyte och dusch. Övriga i anslutning till arenan.

Toaletter:

På arenan och i hallarna och dessutom vid start 2(orange/blå snitsel)

Priser:

I klasserna DH10-16, U-klasser och Inskolning kommer prisutdelning att ske så snart
klasserna är färdiga. Information via speaker. I Ö-klasser lottas ett pris i varje klass
som meddelas av speakern. I övriga klasser får segraren ett pris som delas ut på
arenan. Speakern meddelar tidpunkt.

Sjukvård:

Finns på arenan.

Brandskydd:

Det finns information i Entrén till hallarna samt på informationstavlan på arenan var
brandsläckare finns. Tag del av den informationen.

Barnpassning:

Barnpassning från kl 09.00. Kostnad 20 kr/barn.

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler och bestämmelser.

Värdesaker:

Arrangören ansvarar ej för värdesaker under tävlingsdagen.

Tävlingsjury:

Leif Gustavsson, sammankallande/ordförande (Säterbygdens OK),
Per Sundström (Västerås SOK) och Lena Jansson (Arboga OK).

Upplysningar:

För sekretariatsfrågor, Roland Natanaelsson 070-543 16 65, för övriga frågor,
Nils-Gunnar Karlsson 070-305 35 91. För övrigt hänvisar vi till vår hemsida
http://elitserien.kkok.se.

Mediainformation:

Upplysningar Sven-Erik Profors, 070-567 43 45.

Sportförsäljning:

Letro Sport AB.

Tävlingsledning:

Tävlingsledare Alf Lindberg Köping-Kolsva OK 073-6437005
Bitr. Tävlingsledare Kenneth Larsson Köping-Kolsva OK 070-863 92 84
Banläggare, Niklas Profors, Köping-Kolsva OK

