PM
Närtävling och ”prova-på”
i precisionsorientering (PreO).

Lördag den 15 juli 2017
Klasser:

Tävlingsklasser: Pre-A, Pre-B, Pre-C
Öppen:
Pre-"Prova-På"

Baninfo:

Pre-A
Pre-B
Pre-C
"Prova-på"

16 kontroller
15 kontroller
13 kontroller
15 kontroller

Pre-A och ”Prova-På”;
Pre-B och Pre-C;

1330 meter
1250 meter
1250 meter
1250 meter

106 minuter maxtid
99 minuter maxtid
104 minuter maxtid
114 minuter maxtid

”falska kontroller” kan förekomma.
inga ”falska kontroller” förekommer.

Regler:

SOFTs tävlingsregler och tävlingsanvisningar.
Detta arrangemang är INTE RANKINGGRUNDANDE !

Klagomål/
protest:

Eventuella klagomål inlämnas till tävlingsledningen under pågående tävling.
Protesttid tillämpas INTE vid denna närtävling.

Para:

Detta arrangemang är INTE möjligt för rullstolsburna !

Stämpling:

Egen stiftklämma eller annat lämpligt föremål. Har man ingen egen stiftklämma,
finns det stiftklämmor vid resp kontrollpinne som man kan använda !

Tidtagning:

SPORTident används för tidtagning av maxtid (start- och målstämpla !).
Man kan använda samma SI-pinne på PreO som på den vanliga OL !

Förbjudet omr.

Stigar markerade med lila | på kartan och/eller avsnitslade med blå/gul band, får inte
nyttjas.

Samling:

På samma arena, bortanför duschen, som Hallands 3-dagars i OL, (se separat karta).
Vägvisning från Fagereds kyrka. Från Rv 154 mellan Ullared – Älvsered.
OBS ! "Skogs-arena". Inga inomhusmöjligheter på samlingsplatsen !

Parkering:

I direkt anslutning till arenan. Ingen separat parkering för PreO, utan det
är samma som för OL.

Anmälan:

Efteranmälan via Eventor, senast 13 juli.
Direktanmälan ”på plats” i tävlingsklass, enbart i mån av kartor.
Direktanmälan ”på plats” i ”prova-på”.

Anm.avgift:

Vuxna: 50 kr resp ungdom: 25 kr.
INGEN fakturering ! ENBART betalning på samlingsplatsen. I första hand med
SWISH: 072 – 51 683 32.
Det går även bra att betala med jämna kontanter eller med betalkort.

Start / mål:

Första start, kl. 15:00, för tävlingsklasser. Föranmälda enligt startlista.
Direktanmälda startar sist !
Första start, kl. 15:30, för ”Prova-på”. Köstart, med ca 1 minut mellanrum.
Starten är belägen ca 50 meter från samlingsplatsen.
Ifrån målet till samlingsplats är det ca 200 meter.

Tidkontroll:

Tidkontroll genomförs, vid samlingsplatsen, efter man gått i mål på banan.
Tidkontroll genomförs enligt ”TempO-metoden”*. (läs separat info om hur
TempO-metoden fungerar).
Pre-A
Pre-B
Pre-C
"Prova-på"

3 uppgifter
2 uppgifter
1 uppgifter
2 uppgifter

6 skärmar
6 skärmar
3 skärmar
3 skärmar

Total maxtid:
Pre-A 135 s
Strafftid per fel: Pre-A 90 s
Förvarningstid: Pre-A 20 s

(Alfa - Bravo - Charlie - Delta - Echo - Foxtrot)
(Alfa - Bravo - Charlie - Delta - Echo - Foxtrot)
(Alfa - Bravo - Charlie)
(Alfa - Bravo - Charlie)

Pre-B 90 s
Pre-B 90 s
Pre-B 10 s

Pre-C 60 s
Pre-C 120 s
Pre-C 10 s

Pre-PP 90 s
Pre-PP 90 s
Pre-PP 10 s

Karta:

Ritad/reviderad 2017. Kartan ritat i skala 1:15000. Ekvidistans 5m.
PreO-karta är uppförstorad till skala 1:4 000. Detta betyder att detaljbilden är
ganska grov. Färglaserutskrift.

Terräng:

Detaljfattig skogsterräng. Mestadels lövskog med normal synbarhet.
Halva banan går på fast grusunderlag (skogsväg). Resterande del på skogsstig,
vilken är ”snitslad” vissa delar för att markera var man ska gå.
Måttlig kupering.

Service:

Servering: PreO har ingen egen servering. Före PreO kan man handla i kioskerna på
arenan för OL. Efter genomförd PreO lär dessa kiosker ha stängt. Så ät och förse
er före er tävling.
Toaletter: PreO har inga egna toaletter. Använd de som finns på arenan för OL.

Upplysningar:

Kontaktperson:
Mikael Aftevik, tfn 070 – 77 939 88, E-post: mikke@aftevik.com
Owe Andersson, tfn 072 – 51 683 32, E-post: owe.andersson@okloftan.com

Mer info:

Eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/19440
Webb: www.orienteringhalland.se/preO/hallands3dagars | www.hallands3dagars.se
Facebook: https://www.facebook.com/Hallands3Dagars/

Lycka till !

Detta arrangemang räknas även in som en av deltävlingarna i
Hallandia PreO-cup 2017.

www.orienteringhalland.se/PreO/hallandiapreo-cup

