PM

Höst Öst Prolog
fredagen den 28 oktober 2016
Arena
Tävlingsregler
Stämplingssystem
Kontroller

Gropahålet. Vägvisning från väg 118 vid Yngsjö mellan Åhus och Olseröd.
Enligt SOFTs bestämmelser.
Sportident. Töm och checka din bricka vid starten!
Kontroll markeras med orange/vit skärm. Vid varje kontroll finns
stämpelenhet och stiftklämma. Erhåller du inte ljud- och ljussignal stämplar
du på kartan med stiftklämma och visar detta vid målgång.

Karta

Gropahålet (Pan-Kristianstad) skala 1:7 500 med ekvidistans 2 m. Ritad av
Kenneth Kaisajuntti 2014. Reviderad av Perola Olsson 2015 och Niklas
Nilsson 2016. Laserutskrift.

Lokala karttecken

Säregna träd – grön o eller x
Stolpe (till fisknät) – svart o
Sjömärke – svart x

Utvecklings och
Öppna klasser

U1
U2
ÖM 1
ÖM 3
ÖM 5
ÖM 7
ÖM 8

Grön
Vit
Vit
Gul
Orange
Blå
Svart

1,8 km
2,5 km
2,5 km
2,9 km
2,9 km
3,4 km
4,3 km

Max 16 år
Max 16 år

Anmälan och avgifter
Öppna klasser

DH 17- 110 kr, DH-16 60 kr.
Anmälan sker vid utcheckningen/sekretariatet före start!
Hyra av Sportidentpinne 25 kr. (Borttappad SI-pinne 500 kr.)

Start

På arenan. Fri starttid med minutstart i samtliga klasser, 13:00-16:30.
Uppvärmningsområde finns, se arenaskiss.
Karta fås efter startstämpling i alla huvudklasser utom ungdomsklasserna,
som får titta på kartan en minut före start.

Kontrolldefinitioner

Definitioner är trycka på kartan, lösa definitioner finns.

Skuggningskartor

De som skuggar löpare i U-klasser, får låna tävlingskarta vid start och lämna
tillbaka vid starten efter målgång.

Förbjudna områden

På kartan markerad tomtmark är givetvis förbjudet område.

Målgång

Glöm inte att stämpla ut vid utcheckningen!

Terräng

Stigrikt område med mycket god framkomlighet i måttligt kuperad tallskog.
Nya anlagda sandmarker.
I vissa områden är det mycket tätt mellan kontrollerna – var noga med att
kontrollera kodsiffran. De flesta banorna passerar trafikerad väg - Se upp för
trafik vid passage!
Utetoalett (2 st) finns på arenan.
 Toalett
Första förband finns på arenan.
 Sjukvård
Enklare marketenteri på arenan.
 Servering
Till alla ungdomar.
 Priser
Anslås på arenan ”på något sätt”, samt snarast
 Resultat
möjligt på Eventor.
Vänligen var extra noga med att slänga skräp och avfall i de befintliga
sopkärlen. Vi befinner oss i ett naturskyddsområde!

Banorna

Service

Skräp och avfall
Tävlingsledare
Banläggare
Kontrollant
OBS!

Niklas Nilsson
0706-67 07 24
Peo Bengtsson
0707-22 85 23
Björn Nilsson
0767-95 74 24
Allt deltagande sker på egen risk!

Välkomna
Härlövs IF

