PM
SAMLING

Vägvisning från rv. 34 öster Borensberg.
Koordinater N 58° 33’ 21.4” O 15° 19’ 5.8”.
Därifrån 6 km grusväg till parkeringen.
Vi uppmanar alla att följa vägvisningen.

PARKERING

På fast underlag i gammal bergtäkt. P-avgift 20 kr
Betalning med Swish är möjlig. Avstånd till arenan
700 m. Husbilar får stå på parkeringen över natten,
på anvisade platser. Vi har dock ingen service mer
än två bajamajor.

KLASSER & BANLÄNGDER
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90

4,6 km
4,0 km
3,9 km
3,7 km
3,5 km
3,4 km
3,0 km
3,1 km
2,8 km
2,3 km
2,0 km
1,7 km

Ö8
Ö5
Ö7

4,5 km
3,2 km
3,0 km

D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D85
D90

3,7 km
3,5 km
3,2 km
3,0 km
3,1 km
2,6 km
2,5 km
2,3 km
2,1 km
2,0 km
1,8 km
1,7 km

FÖRSTA START

Första ordinarie start kl. 11:00. Efteranmälda startar
först i respektive klass.

START

Orange/vit snitsel till start, avstånd 600 m, på väg.
Öppna motionsklasser har fri starttid mellan kl.
11:00 – 13:00.

SEN START

Kontakta startpersonal vid missad ”gå-fram-tid”.

STÄMPLINGSSYSTEM

Sportident, hyrbricka debiteras med 50 kr/dag.
Borttappad bricka debiteras med 500 kr.
Tömning av bricka sker på väg till start.

NUMMERLAPPAR

Alla löpare i tävlingsklasserna ska bära
nummerlapp. Dessa delas ut i klubbkuvert vid
sekretariatsvagnen. Ta med egna säkerhetsnålar!
OBS! Vid medeldistansen innehåller klubbkuvertet
också biljetter till kamratmåltiden!

KARTA

För klasserna DH35 till DH55 och ÖM8
skala 1:10 000 och för klasserna DH60 till DH90,
ÖM5 och ÖM7 skala 1:7500. Ekvidistans 5 meter.
Kartan ritad 2011 och reviderad 2017. Utskrift på
certifierad laserskrivare. Nya släpstigar förekommer i
delar av tävlingsområdet. De flesta är inte redovisade
på kartan p.g.a. att de inte påverkar löpbarheten.

KONTROLLDEFINITIONER

Kommer att finnas lösa vid starten men även tryckta
på kartan.

ÖPPNA KLASSER

Anmälan på arenan 10:00-12:00 Första start 11:00
sista start 13:00. Klasser: ÖM 5, 7 och 8. Avgift vuxen
130 kr, ungdom 65 kr.

TERRÄNGBESKRIVNING

Terrängtyp: Skogsmark, i huvudsak barrskog av
varierande ålder, med bitvis mycket god sikt. En hel
del sankmarker förekommer.
Kupering: Svag till måttlig kupering. De längre
banorna kommer till ett område med mer
sönderskuren terräng.
Framkomlighet: Berghällar och sankmarker i riklig
mängd gör tillsammans med undervegetationen
terrängen omväxlande lätt- och tunglöpt.

STARTLISTOR

Publiceras efter att efteranmälningarna kommit in,
på Eventor, på http://www.tgok.nu/vsm2017
på arenan samt vid starten.

KLÄDSEL

SERVERING

På arenan finns välsorterad marka med varma och
kalla drycker, smörgåsar, hamburgare och korv,
kaffebröd, frukt samt godis. Betalning med Swish är
möjlig.

Heltäckande klädsel enligt Svenska
orienteringsförbundets regler

SPORTFÖRSÄLJNING

ÖVERDRAG

BARNPASSNING

Löpex kommer att finnas på arenan.

Transporteras från starten till arenan.

Kommer att finnas.

KONTROLLER

RESULTATLISTOR

Kontrollställningar med Sportidentenhet, skärm och
stiftklämma i reserv. Kodsiffran står på enheterna.
Det är den tävlandes ansvar att få en registrering.
Använd stiftklämman om enheten varken blinkar
eller piper.

Sätts löpande upp på arenan och kommer efter
tävlingen att publiceras på Eventor.
Live-resultat kommer att finnas på http://liveresultat.
orientering.se/

MAXTID

2,5 timmar.

På arenan. Tid meddelas av speakern. Medaljer till
de tre första i respektive klass.

MÅLGÅNG

TÄVLINGSREGLER

Stämpla på mållinjen.

Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler gäller.

VILTRAPPORT

TÄVLINGSJURY

DUSCH

Jerry Martinsson OK Motala, Inge Persson FK Boken,
Thomas Svensson MAIF OL

Rapportera om du observerat något klövvilt.
Tempererad dusch i anslutning till arenan.

TOALETTER

Endast vid arenan.

FÖRSTA HJÄLPEN
Finns på arenan

PRISUTDELNING

HUVUDFUNKTIONÄRER

Tävlingsledare:
Håkan Åberg
Banläggare:
Urban Åberg
Ban- och Tävlingskontroll: Leif Lundberg, MAIF OL

