PM
OK Skogsfalken
Ungdomsseriefinal lördagen den 1 oktober 2016
Samling
Södra Hoka, norr om Asarum. Vägvisning från Rv 29 ca. 8 km norr om avfart 51 på E22
mot Växjö, kör mot Södra Hoka. GPS-koordinater WGS 84 (lat, lon): 56°15'30.0"N
14°51'30.0"E.
Parkering
Parkering på arenan. Sista delen in mot arenan är också väg till start, ta det försiktigt.
Startlistor och PM
Anslås på arenan och publiceras i Eventor.
Klädsel
Heltäckande klädsel krävs, enligt SOFT:s regler.
Start
Första start kl 11.00. Avstånd till start 1100 m, orange-vit snitsel.
Startstämpling och fri starttid för Inskolning, U-klasser och Öppna Motionsklasser kl 11.0012.00. Anmälan från kl. 10.30 på arenan. Kostnaden för Öppen Motion är 30 kr och faktureras
i efterhand.
Maxtid
Maxtid är 2 tim.
Karta
Långasjönäs, Ekv. 5 m. Skala 1:10 000. Reviderad 2016 av Kenneth Kajsajuntti.
Terräng
Måttligt kuperad skogsmark bestående av barrskogs- och lövskogsområden. Området
används för friluftsliv och genomkorsas av ett antal motionsslingor. God framkomlighet
med inslag av hyggen och täta områden.
Skuggning
Löpare får skuggas i Inskolningsklass, U1, U2 och U3. I dessa klasser får löpare också springa i
par.
Stämplingssystem
SportIdent. Samtliga på marknaden förekommande Sportidentpinnar kan användas. Töm och
check av SI-pinne görs på väg till start. Ljud- och ljussignal skall registreras. Stiftklämma skall
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användas som reservstämpel om den elektroniska enheten inte fungerar. Stämpeln skall
placeras på kartan. Deltagaren uppmanas att kontrollera att angivet SI-nummer enligt
startlista stämmer.
Kontroller
Kontrollerna är märkta med, skärm, elektronisk enhet samt reservstämpel, placerade på stativ
eller träbock. I vissa partier sitter kontrollerna tätt. Kontrollera kodsiffrorna noga!
Målgång/Tidtagning
Tidtagning genom sedvanlig målstämpling.
Dusch och toaletter
Dusch finns ej. Toalett finns på arenan. Ingen toalett vid start.
Service
Enkelt marketenteri med grill.
Prisutdelning
Prisutdelning genomförs när alla har gått i mål och resultaten är sammanställda.
Ansvariga
Tävlingsledare:
Banläggare:

Magnus Kärvhag, 076-623 42 54 magnus.karvhag@karlskrona.se
Jonas Johansson 070-266 62 08 jonas.johansson@karlshamn.se
Lars Persson

Välkomna!
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