OK Räven och OK Orinto
Distriktsmästerskap DM för

Västergötland och
Team Sportia League 2017
Lördagen den 2 september 2017

PM
Samling:

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

Camping:

Uppställningsplats för husbil/husvagn finns ca 1900 m till arenan, Ingen
extra service erbjuds utöver uppställningsplats.

Parkering:

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. Avgift 20 kr, kan betalas via Swish (1230803635).

Direktanmälan: Anmälan till öppna banor kan göras på plats från 10:30 till 12:30 i
klasserna Inskolningsklass, U1, U2, ÖM 1,3,5,7,8 samt ÖM Trail.
Start för direktanmälda kan ske mellan 10:30-13:00
Anmälningsavgiften faktureras din klubb i efterhand alternativt om du är
klubblös betalas anmälningsavgiften på plats via Swish eller kontant.
Ungdom 75 sek, vuxna 130 sek.
Inskolning:

Glada och ledsna gubbar förekommer

Skuggning:

Skuggning får ej ske av löpare som skall deltaga i tävlingsklasser.

Strukna klasser: D85 utgår. H80 och H85 har slagits samman.
Startlista

Startlistor kommer att anslås på arenan samt vid respektive start
Observera att H40/H45 har fått nya starttider, inbördes lottad ordning
kvarstår.

Start:

Första Ordinarie start kl. 11:00
Avstånd till start 1 är ca 1400 m, obs kraftig uppförsbacke sista biten, tänk
på att ha tidsmarginal till er starttid. Toa finns vid start 1.
Följ orange/vit snitsel.
Avstånd till start 2 är ca 300 m. Ingen toa vid start 2. Följ blå/vit snitsel
Obs större delen av vägen till start är gemensam med start 1.
Vid Start 2 startar HD10, HD12 Kort, HD12, HD14 Kort, Inskolning, U1,
U2 och Ö1.

Överdrag:

Kan lämnas vid start och hämtas vid direktanmälan på arenan

Brutet lopp:

Om inte tävlingen kan fullföljas skall utstämpling ske vid målet eller
meddela tävlingsledningen på annat sätt.

Nummerlappar: Nummerlappar skall bäras i klasserna HD14 och HD 16 då extra
bevakning av dessa klasser sker av speakern. Självservering av
nummerlappar finns vid start.
GPS:

Klasserna HD18 kommer att tilldelas GPS för uppföljning på Livelox.
GPS fås vid start och återlämnas direkt vid målgång.

Kontroll-

Kontrollbeskrivning finns tryckt på kartan. Samt lös för egen hållare.

beskrivning:

Stämpling:

Sportident.

Förbjudna
områden:

Vänligen respektera dessa!

Maxtid:

2 timmar.

Målgång

Team Sportia League klasser har egen målfålla,
gäller klasserna U1,U2 ochHD10 – HD20.

Karta:

Basås. Reviderad 2017. Ekvidistans 5 m. Kartritare Carl-Henry Andersson.

Speciella
karttecken:

X på kartan betyder lågt jakttorn/jaktpall.

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:

Se dokumentet Banlängder och Klasser

Hyrpinnar:

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

Prisutdelning:

Prisutdelning sker vartefter som klasserna avslutas och pålyses av
speakern. Hjälp gärna till att hylla pristagarna i ungdoms och junior
klasserna lite extra.

Viltrapport:

Var vänlig rapportera observation av älg, rådjur och annat större vilt,
direkt efter målgång till löparservice.

Knatteknat:

20 kr. Öppen kl 10:30 – 13:00.

Barnpassning:

Vid arenan, utomhus.

Servering

Det kommer att erbjudas grillad mat samt smörgåsar och bakverk mm.

Sportförsäljning: SM sport erbjuder försäljning under tävlingen på arenan.
Dusch:

Varmdusch utomhus för både herrar och damer,
avstånd arean-dusch 300 m

Toaletter:

Det finns toavagnar på arenan. Samt toa vid start 1

Först hjälpen:

Bemannad första hjälpen plats finns på arenan med hjärtstartare

Tävlingsledning: Tävlingsledare Urban Sörqvist 073-8063103
Tävlingskontroll: Kjell Johansson
Banläggare:
Ivar Sörqvist, Håkan Eriksson, Mikael Bergstedt, Petter Leibe-Bergstedt,
Bankontroll:
Bengt Inghammar
Upplysningar:

Urban Sörqvist 073-8063103 urban.sorqvist@telia.com

Varmt Välkomna önskar OK Räven OK Orinto, och Rävgården!

