OK Orinto och OK Räven
Distriktsmästerskap stafett för

Göteborg, Halland och Västergötland
Söndagen den 3 september 2017

PM
Samling:

Rävgården, Smedstorp, Rävlanda. Vägvisning från kyrkan i Rävlanda samt från
väg 156.

Avstånd:

Avstånd P – arena max 750 m. Vid mycket blött väder kan reservparkering inne
i Rävlanda behöva användas. Avstånd ca 1900 m. Om så, ta god tid på er.

Start:

Individuella klasser: Avstånd till start för öppna klasser: 250 m, orange/vit
snitsel. Ingen klädtransport.
Stafettstart på Arenan.

Startordning stafett:
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11.45
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12.00

H45G
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Propaganda

12.15
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D150H

Nummerlappar:
Nummerlappar i alla stafettklasser. Svart text. Siffra indikerar vilken
sträcka. Skall bäras väl synligt på magen. Klubbkuvert hämtas ut i Markan från
kl 09.00. OBS TA MED EGNA SÄKERHETSNÅLAR!
Kontrollbeskrivning:
Kontrollbeskrivning finns tryckt på kartan. Finns lösa för öppna banor.
Växling:

Inkommande löpare springer in i fållan märkt "Växling", passerar målet och
målstämplar, lägger sin egen karta i en låda och fortsätter sedan fram till
kartplanket. Vid kartplanket tar växlande löpare lagets karta som är markerad
med lagnummer och sträcka och överlämnar kartan till nästa löpare. Om karta
med rätt lagnummer och sträcknummer skulle saknas vid planket kontakta
närmsta funktionär. Utgående löpare ansvarar för att ta emot och springa ut
med rätt karta för sträckan.

I de klasser där en eller fler löpare kan förekomma på sträcka 2 sker växling
med samtliga stäcka-2-kartor till utgående löpare och ev. överblivna kartor
slängs av utgående löpare på väg ut mot startpunkt.
Efter växling ska sportidentbrickan läsas av.
Stämpling: Sportident. Om sportidentenheten är ur funktion, stämpla i kartan och visa
kartan för funktionär direkt efter målgång.
DM-regler: Flera löpare får förekomma på sträcka två i vissa klasser. Se dokumentet
Banlängder och Klasser för vilka klasser det gäller.
Förbjudna områden: Respektera dessa!
Maxtid:

2 timmar.

Omstart:

Omkring 15:00. Exakt tidpunkt meddelas på plats.

Målgång Stafett:
Spring in i fållan märkt "Mål". Vid målgång avgör måldomaren ordningen
mellan löparna. Måldomaren sköter också målstämplingen. Var vänliga håll den
ordning som måldomaren bestämt. Avläsning vid målvagnen som vanligt.
Målgång Öppna klasser:
Öppna klasser har en egen sistakontroll. Följ fållan till separat målstämpling och
avläsning av sportident-bricka. Kom ihåg att stämpla ut i målet oavsett hur det
går på banan; annars kan det medföra att vi i onödan tvingas leta efter folk i
skogen.
Laguppställning, lagändring:
Lagändring är möjlig fram till söndag 3/9 kl 10.00 i Löparservice på Arenan. Vi
önskar dock att ni i första hand använder Eventor fram till och med kl 24:00
fredag 1/3.
Karta:

Basås. Reviderad 2017. Skala 1:10000. För klasser DH 150 och äldre, samt
Propaganda och ÖM 7 skala 1:7500. Ekvidistans 5 m. Kartritare Carl-Henry
Andersson. Utskrift PrinfoRydins, Vårgårda.

Speciella karttecken:
X på kartan betyder lågt jakttorn/jaktpall med ett undantag. På slutet av banorna
används en saltsten som kontroll. Den är markerad med X både på kartan och
kontrollbeskrivningen.
Terräng:

Stigrik skogsmark med få vägar och måttlig detaljrikedom. Inslag av
sankmarker. Få hyggen. Måttlig kupering och till stor del mycket god
framkomlighet i mestadels granskog. Svåra banor har inslag av tätare skog.

Banor:

Alla stafettbanor har varvning på arenan 500 - 800 m före växling/målgång.
Särskilt efter varvning sitter kontroller tätt. Stafettbanor och Öppna banor har
olika sista kontroller. Stämpla rätt! För klasser och banlängder se dokumentet
"Banlängder och Klasser".

.Hyrpinnar: Vid direktanmälan. Hyra 25 kr. Ej återlämnad hyrpinne debiteras med 400 kr.

Öppen motion/direktanmälan:
Anmälan: 10:00 – 12:00. Start: 11:00 – 13:00. Vuxen 130 kr, ungdom 75 kr.
Efterfaktureras, även Kontant/Swish. Endast ÖM-klasser. Inskolning, U1 och
U2 hänvisas till lämplig ÖM-bana.
ÖM1
ÖM3
ÖM5
ÖM7
ÖM8
ÖM9
ÖM Trail

2,3 vit
3,1 gul
3,5 orange
3,0 blå
4,7 svart
7,8 svart
6,0 gul

Prisutdelning:
Prel tid för start av Prisutdelning (beroende på klass) 14 -15.30, Exakt tid för
varje klass meddelas på plats. Halland och Västergötland delar ut DM plaketter
på plats. Göteborg delar ut DM-plaketter i efterhand. För samtliga distrikt delas
en blomma ut i pris till varje individ i vinnande lag i alla stafett-klasser.
Viltrapport: Var vänlig rapportera observation av älg, rådjur och annat större vilt, direkt efter
målgång till Löparservice.
Knatteknat: 20 kr. Öppen kl 10:00 – 13:00.
Service:

Barnpassning, knatteknat, marka, första hjälpen samt sportförsäljning (SMsport). I markan fungerar kontant betalning, samt Swish.

Dusch:

Varmdusch utomhus för både herrar och damer, avstånd arena-dusch 250 m

Toaletter:

Det finns toavagnar på arenan.

Tävlingsledning:
Tävlingsledare VOF: Elin Rönnow 073-0443844
Tävlingsl. GOF: Karl-Axel Johansson 070-3292959
Tävlingsl. HOF: Thomas Bäckström 070-6395878
Tävlingskontroll:
Anders Lamm, Frölunda OL, för alla tre distrikten.
Banläggare:
Per Andersson, C-H Andersson, Erik Classon
Bankontroll: Bengt Inghammar
Tävlingsjury:
Gunilla Carlsson, Göteborgs OF, 0730 559490
Torbjörn Löfving, Västergötlands OF, 0708684652
Torbjörn Halvarsson., Hallands OF, 0725-725580
Upplysningar:
Carl-Henry Andersson 0301-44704, info@orinto.se.
Varmt Välkomna önskar OK Orinto, OK Räven och Rävgården!

