PM - DM-medel
Lördagen den 2a september 2017
(Tävlingen ingår i Ungdomsserien)

Samling/Arena

Arenan (TC) är belägen vid Vårbruksvägen (Gökskulla/Tahult) i
Landvetter
Ankomst från Göteborg eller Borås längs Rv 40 tag avfart 74
(Bårhultsmotet) Följ skärmar till parkering från rondellen vid Fläskebo.
Ankomst från Partille. Följ Partillevägen mot Landvetter till Rondellen
vid Fläskebo varifrån skärmar visar till parkeringen.

Restriktion på
arenan

Parkering

Kollektivtrafik

Strukna klasser

Öppna
motionsklasser

Publiken hänvisas till enbart en sida av upploppet. Det finns två
sistakontroller som går ihop till ett upplopp. Det finns en övergång till
publiksidan var uppmärksam på spurtande löpare

På ängar ca 500 m från arenan. Ingen avgift.

Buss 511 till hållplats Gökskulla 300 m från arenan
Inga klasser är strukna. Notera att DM-tecken delas ut endast där minst tre
deltagare från distriktet startat.

ÖM 1
ÖM 3
ÖM 5
ÖM 7
ÖM 8

2,2 km
2,9 km
3,6 km
2,9 km
4,3 km

Banorna kommer att vara tillgängliga vid direktanmälan på arenan
Direktanmälan

Till Inskolningsklass, U1, U2 och Öppna Motionsklasser på arenan
mellan 09:15 – 11:45
Faktureras klubbarna i efterhand, utländska löpare och klubblösa betalar
kontant på plats

Start

1a ordinarie start kl. 10:30. Efteranmälda startar före.
Inskolning, U-klasser och Öppen motion fri starttid från 10:15 – 12:30
En startplats. Avstånd till arenan ca 500 m. Vit/Orange snitsel.
OBS Inga toaletter vid start

Överdragskläder

Karta

Överdragskläder transporteras tillbaka från start till arenan.

Reviderad 2017 av Bo Janson
Skala 1:10 000 för Insk, U1, U2, ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM8 samt för
tävlingsklass upp till och med DH55. Ekvidistans 5 m
DH60 och äldre samt ÖM7 har Skala 1:7 500
Kontrollerna sitter i vissa områden mycket tätt, var noga med att
kontrollera kodsiffrorna.
Observera att det finns två stycken sista kontroller.
Stenar och branter som är mindre än vad som står i kartnormen
förekommer. Den minsta stenen som används som kontroll är 0,9 m.

Snitslar/Förbjudet
område

Kontrollangivelser

Terrängbeskrivning

Vid start har en tomt något otydlig gräns varför tomtgränsen markerats
med blå/gul avspärrning (förbjudet område). Detta för att undvika
beträdande av tomten av misstag.
Finns trycka på kartan och lösa vid start.
De kortare banorna går till största del i kulturmark med övervägande
ekskog och bitvis stark kupering.
De längre banorna startar i samma
terräng, men går även i skogsmark med få stigar och måttlig till stark
kupering. Medelgod framkomlighet i hela området

Skuggning

Skuggning tillåten i Inskolning, U-klasser samt Öppna motionsklasser.
Skuggkartor i svart/vitt till Inskolnings och U-banor.
OBS inga skuggkartor för ÖM-banor
Deltagare som skuggat får inte delta i huvudklass efter skuggning.

Stämplingssystem

PM, Startlistor etc

Maxtid
Viltrapport

Sportident. SI-nummer anges i samband med anmälan. Hyrbricka
tilldelas löpare som ej anger SI-nummer vid anmälan, kostnad 25 kr,
förlorad hyrbricka debiteras med 400 kr
Presenteras i Eventor samt på arenan tävlingsdagen.
OBS att PM kan komma att uppdateras fram till tävlingsdagen
2,0 tim.
Lämnas vid informationen efter målgång

Första hjälpen

På arenan. Hjärtstartare finns på arenan

Dusch

Varmdusch utomhus (ca 300 m från mål)

Toaletter

Enkla toaletter vid arenan (OBS ej vid start)

Servering

Välförsedd marka på arenan.

Barnpassning

Barnpassning 10:15 – 12:30 Avgiftsfri

Miniknat

Miniknat 10:00 – 12:00 Avgift 20 Kr

Sportförsäljning

Pris

Pris till alla i Inskolning, U1, U2, D10, H10
För övriga DM-plakett till segraren i respektive klass. Notera att kortklasser inte är DM-klass

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler kompletterad med
inbjudan samt detta PM gäller.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare:

Bengt Kvarnström, 0739 – 02 24 90

Banläggare:

Victor Axbom
Tobias Ringström

Tävlingskontrollant: Erik Sparrevik, Lerum SOK
Bankontrollant:

Björn Engström, Torsten Backteman Lerum SOK

