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26 mars 2017
Sommartid

OBSERVARA att vi byter till sommar tid natten mellan lördag och söndag!

Samling

Parkering i Hällesåker.
SAMÅKNING rekommenderas, många anmälda och parkeringsytorna är inte
oändliga. Tävlande norr och söder ifrån tar av från E6/E20 vid avfart 62 och kör
genom Lindome centrum och fortsätt mot Hällesåker (ca 6 km) Tävlande österifrån
på väg 156, kör av mot Lindome, från 156 är det ca 16 km till Hällesåker
Kollektivtrafik finns i begränsad omfattning http://www.vasttrafik.se
Busshållplats, Tommered, Hällesåker.

Parkering

P-avgift: 20 kr, Swish 070-3347858. P - arena max 1,5 km, Lila-vit snitsel. Parkering
skall ske på anvisad plats. Inga bilar får köras upp till arenan.
Begränsad möjlighet till parkering av husbilar/bussar föranmälan till 070 - 329 29 59

Arena

Respektera avspärrningar på arenan, använd anvisad väg till start, toa och
dusch!
Respektera avspärrningarna på arenan, det är förbjudet att kliva över staket
och stenmurar.

Ungdomsserien

Tävlingen ingår i GOF´s ungdomsserien.

ÖM-klasser

Försäljning på arenan från kl. 09.00 till 11.30. Fri starttid från kl. 10.00 till 12.00.
Avgift 130 kr (70 kr för ungdom)

Inskolning/U-Klasser Avgift 70 kr för Inskolning/U-Klasser

Foreign clubs

Have to pay the start fee in cash on the arena at sunday or prepay to
Bank: Swedbank,
IBAN: SE95 8000 0810 5907 4493 0926
BIC/SWIFT CODE: SWEDSESS

Start

Två starter, notera att starterna ligger åt olika håll.
Första start kl. 10.00. Efteranmälda startar före sin klass.
Inskolning, U-klasserna, och ÖM-klasser har fri starttid från kl. 10 till 12.
Start 1: ca 950 m orange-vit snitsel, alla elitklasser, H18, D18, H20, D20, H21, D21,
H21K, D21K, H35, D35, H40, D40, H45, H50, H55, H60, ÖM9 ingen toalett finns
vid start.
Start 2: ca 1500 m orange/blå snitsel, övriga klasser, toalett vid arena på väg mot
start.

Sen start

Tillåts max 30 min efter ordinarie starttid.

Överdrag

Transport av överdrag från start 1 och 2

Stämplingssystem

SportIdent. De som inte anmält bricknummer kommer att tilldelas hyrbricka,
hyra av bricka 30 kr. Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 400 kr.

Löpare som utgår

Alla löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat målet och avläsningen
MÅSTE gå till målet och läsa av sin bricka. Vänligen hjälp oss med detta så
slipper vi leta efter försvunna löpare!

Karta

Utsnitt från IK Uvens kartdatabas; Östra delen nyritad 2016-17, västra delen ritad
2012, reviderad 2017, kartan godkänd för tävling i nivå 1, kartritare Christer
Carlsson Kartsam AB ekvidistans 5m, skala 1:15000 för H/D16 till H/D21, 1:7500
för ÖM7, H/D60 till H90/D85, och 1:10000 för övriga klasser.
Karta i skala 1:15000 är offsettryckt, övriga digitalutskrift (certifierad utskrift).

Snittlasträcka

De yngsta klasserna samt ÖM1-4 har en snitslad stäcka mellan två kontroller

Maximitid

2,5 h. Vid överskriden maximitid bege er till målet och stämpla ut.

Kontrollangivelser

Det finns kontrollangivelser tryckta på kartan samt lösa kontrollangivelser
som fås vid start.

Vätska

Vätska finns för banor med tänkt segrartid över 60 minuter, vatten och
sportdryck

Nummerlappar

Ska bäras för elitklasser, självservering vid start.

Skuggkartor

Skuggkartor finns till klasserna U1 och U2 samt inskolning.

Terräng

Terrängen är mycket lik den som väntar på 10-mila, förutom kuperingen som är
mindre krävande. Ungdomsbanorna går mestadels i kulturmark, med gott om stigar
och övriga ledstänger

Viltrapport

Observerat vilt skall rapporteras i samband med målgång.

Första hjälpen

Finns på arenan.

Miniknat

Banan är ca 800 m och är snitslad, från kl. 9 till 13. sportIdent, lånebrickor
finns. Avgift 20 kr.

Toalett

Toaletter i anslutning till arenan, vid Start 2

Service

Marketenteri från kl. 9:00, första hjälpen, barnpassning, sportförsäljning
www.smsport.nu

Resultat

Resultaten kommer att finnas på arenan samt på internet via Eventor, samt live på

http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=12207&lang=sv
Livelox

Banorna kommer finnas uppladdade till Livelox, se länk i Eventor

Priser

Alla som deltar i Inskolning, U1 och U2 erhåller pris, de hämtas direkt efter målgång
vid prisutdelningen, ta med karta och visa upp. Priser till elit-klasser, ungdomsklasserna samt H/D 18-21 delas ut allt eftersom klasserna blir klara. Antal pris per
klass, se anslag på resultattavlan. Segerpris delas ut till huvudklasserna H/D 35H/D85, de hämtas då klassen är klar.

Tävlingsledning
Tävlingsledare
Ställföreträdare tävlingsledare
Banläggare
Tävlingssekreterare
Arenaansvarig
Bankontroll
Tävlingskontroll
Jury

Mats Dahlrot 070-334 78 58
Jan Grahn
Christer Carlsson
Annika Aasa
Anna Grahn, Anneli Karlsmo
Kurt-Åke Karlsson, Lars Larsson, Sjövalla FK
Solveig Hedenblom, Sjövalla FK
Gunilla Carlsson (GMOK)

Välkomna till en fin dag i skogen

