PM
”Helsingehelg” torsdag 21 och fredag 22 juli 2016
med Dalarnas DM fredag 22 juli
Samling: Efter väg 1057 ca 10 km norr om Idre, väg mot Foskros. Se även karta i slutet av
detta PM. Karta finns även i Eventor. Koordinater WGS84 61 56 2.3N och 12 39 7.7E
OBS: Det finns två lägerplatser, en på vardera sidan av vägen när den passerar Storån. Dessa
två lägerplatser är avlyst/förbjudet området och får ej användas för tävlingsdeltagarnas
camping före eller under tävlingsdagarna.
Servering: Enklare servering med kaffe, te, ”festis”, tunnbrödrulle (2 sorter) och bullar.
Toaletter: Vid Arena i tält med handikappanpassning.
Mygg och knott: Vid bankontroll för två veckor sedan var det inte mycket ”fråt” (som vi
säger i Hälsingland). Men mängden insekter varierar med vädret, så ta med myggmedel för
säkerhets skull.
Första start: Torsdag 21 juli kl 16.00 och fredag 22 juli kl 11.00.
Nummerlappar: Skall bäras båda dagarna för att underlätta för funktionärerna. Samma
nummer båda dagarna. Lämnas åter efter avslutad tävling på fredag.
Karta: Ritad november 2015 av Björn och Rolf Karlsson för PreO-tävling. Tävlingskartan
har skalan 1:3500 och ekvidistans 2 m. Skala tidskontroller 1:2500, samma ekvidistans.
Terräng: Till 95 % öppen tallskog med god sikt.
Startlistor: Publiceras på Eventor senast söndag 17 juli. Eventuellt efteranmälda går in på
vakansplatser.
Avstånd:
Från parkering till Arena max 300 m gäller båda dagarna. Parkering längs skogsbilväg.
Dag 1:
Arena till start: 1 000 m
Mål till tidkontroll: 50 m
Tidkontroll till Arena:1 700 m (samma väg tillbaka)

Dag 2:
Arena till start: 25 m
Delmål till omstart 550 m. På denna sträcka skall tidskontrollen besökas.
Mål till Arena: ca 900 m (samma väg tillbaka)

DAG 1:
Pre-E: 825 m, 24 kontroller, maxtid 97 min, falska kontroller kan förekomma.
Pre-A: 825 m, 19 kontroller, maxtid 101 min, falska kontroller kan förekomma
Pre-B: 720 m, 11 kontroller, maxtid 66 min, inga falska kontroller.
Pre-C: 720 m, 11 kontroller, maxtid 77 min, inga falska kontroller.
Banan går på skogsbilväg som är hård i ytan och delvis lätt ojämn. En kortare brant backe
finns.
Tidkontroll Pre-E, Pre-A, Pre-B: Efter banans slut. 6 skärmar, 3 uppgifter.
Tidkontroll Pre-C: Efter banans slut. 3 skärmar, 1 uppgift. Pekbräda finns.
DAG 2:
Pre-A: 980 m, 18 kontroller, maxtid 102 min, falska kontroller kan förekomma.
Pre-B: 980 m, 11 kontroller, maxtid 74 min, inga falska kontroller.
Pre-C: 980 m, 11 kontroller, maxtid 85 min, inga falska kontroller.
Banan går efter skogsbilväg, en del är sämre väg, men med bra underlag. En liten del går efter
en skoterled/stig. I princip är det ingen höjdskillnad. Spärrlinjer finns på kartan visande hur
långt det är tillåtet att gå. Även blågul spärrsnitsel på något ställe.
Denna dag gäller att ett tidsstopp förekommer där den tävlande ansvarar för att utstämpling
respektive instämpling sker. De tävlande får enbart jobba mellan start och tidsstopp samt från
omstart till mål. Startkort kontrolleras efter första delen, samt vid slutmålet.
Vägvisning med pilar på tävlingskartan till ”Tidskontroll” som skall besökas under
tidsstoppet. Gäller alla klasser.
Tidkontroll Pre A och Pre-B: Under tidsstoppet. 6 skärmar, 3 uppgifter. Pekbräda finns.
Tidkontroll Pre-C: Under tidsstoppet. 3 skärmar, 1 uppgift.
För båda dagarna gäller:
För att öka synbarheten på långt håll kan två skärmar ha placerats på samma stolpe.
För tidskontrollerna gäller:
Det finns möjlighet att peka eller säga sitt svar. Svaren anges i det internationella flygspråkets
bokstavering A=Alfa, B=Bravo, C=Charlie, D=Delta, E=Ecco, F=Foxtrot. Tempometoden.
30 sek per uppgift och strafftid är 60 sek för felsvar i Pre-E.
45 sek per uppgift och strafftid för felsvar är 90 sek i Pre-A och Pre-B.
För För Pre-C gäller 60 sek och strafftid är 120 sek för felsvar.

Sportident används för tidtagning. Medtag egen pinne. Det är den tävlandes skyldighet att
sköta SI-stämplingen. Möjlighet till hyrpinnar finns, 20 kr/dag. Betalas på plats. Ej
återlämnad SI-pinne debiteras 500 kr.

Lösningskartor för alla banor båda dagarna.
Huvudfunktionärer:

Banläggare: Rolf Karlsson 070-342 47 65.
Bankontroll: Elisabeth Norsell Karlsson.
Tävlingsledare: Elisabeth Norsell Karlsson 070-529 04 88.
Tävlingssekreterare: Daniel Johansson

Betalning: Svenska klubbar faktureras. Utländska deltagare betalar före torsdagstävlingen.
Tävlingsjury: Fredagens A-bana är Dalarnas DM.
Jury: Ola Wiksell, Elisabeth Norsell Karlsson och Clara Jakobsson.
SOFT:s tävlingsregler för PreO gäller.
Prisutdelning: Direkt efter respektive tävlings avslutande.

Välkommen
Rehns BK

