PM
Hjortsöndan 17 september 2017
Nationell orientering, Långdistans
.

Samling, parkering

För bilburna: Vägvisning från väg 180 direkt söder om E20. 57°55,45’N,
12°32,85’E. Avstånd P-Arenan ca 1100 m.
Följ skyltning och P-vakternas anvisningar.
För tåg-/bussresenärer: Avstånd Alingsås station - Arenan 1900 m.
Vägvisning från 57°55,38’N, 12°32,50’E
OBS: Efter de sista veckornas regnande är det blött på arenan.
Stövlar eller kängor rekommenderas.

Camping

Arrangören hänvisar campande till Lygnareds camping alternativt Lövekulle
camping.

Start

Första ordinarie start kl. 10:00. Efteranmälda startar före denna tid. Avstånd till
start 1000 m. Orange/vit snitsel. Överdrag och enklare toa.
Startstämpling med valfri starttid tillämpas i U-, inskolnings- och öppna
motionsklasser.

Nummerlappar

Nummerlappar ska bäras av H21 och D21. Självservering vid start.

Sen start

Inom 30 minuter från lottad starttid. Anmäl din ankomst till funktionär vid starten
och följ deras anvisningar.

Strukna/ sammanslagna klasser

Strukna klasser: D85, D20, H20, D17-20K, H17-20K, D16K, H16K, D14K

U-klass, öppna
motionsklasser

Anmälan på arenan på tävlingsdagen mellan kl. 9:30 - 11:15. Fri starttid mellan
10.00 – 11:45. Avgift: 130 kr/vuxen, 75 kr/ungdom. Hyra SI-pinne 25 kr.

Inskolningsklass

Glada o ledsna gubbar används i inskolningsklass. Svartvita extrakartor finns för
skugglöpare. Pris till alla deltagare mot uppvisande av karta vid prisbordet.

Knatteknat

Start mellan kl. 09:00 - 11:00. Avgift 20 kr. Ta med egen SI-pinne om möjligt (SIpinne som används i tävlingen kan användas).

Karta

Karta Alingsås Syd. Reviderad 2017 av Tomas Karlsson.
Ekv. 5 m. Skala 1:15 000 för HD16-21, 1:7 500 för HD 60 och äldre samt ÖM7
och ÖM5. Övriga 1:10 000.

Snitslad stig

För att få lämplig svårighetsgrad för vissa banor är en ny stig snitslad i terrängen.
Stigen är markerad i terrängen med röd-vit heldragen snitsel liggande på marken
samt med violett streckad linje på samtliga tävlingskartor.

Kontrollbeskrivning

Finns tryckt på karta samt lösa vid start.

Stämpelsystem

Sportident. Kontrollera att rätt SI-nummer står på startlista. Meddela ev. fel till
sekretariatet innan start. Bokade brickor hämtas vid direktanmälan och
återlämnas vid målet. Borttappad bricka debiteras med 450 kr.
Om ljud och ljussignal inte ges vid stämpling, stämpla med stiftklämma i
reservruta på karta och visa upp kartan vid målgång.

Maxtid

2,5 timmar.

Sträcktider och
resultat

Sträcktider fås vid utstämpling och klassresultat anslås på resultattavlorna.
Resultat och Winsplit läggs ut på Eventor snarast efter tävlingen.

Viltrapport

Rapportera till viltrapporten om du sett vilt (rådjur, hjort, älg, vildsvin)

Dusch

Varmdusch utomhus 250 m från arenan.

Toaletter

Bajamajor i anslutning till arenan. OBS! Även enklare toaletter vid start.

Service

Välsorterad servering, grillning av hamburgare, barnpassning, sjukvård,
försäljning av sportutrustning genom SM-sport (www.smsport.nu), försäljning av
fritidskläder (endast kontant betalning).

Prisutdelning

Inskolning, U1 och U2: Pris till samtliga, som kan hämtas vid prisbordet direkt
efter målgång.
Ungdomsklasser samt klasser 18-21: Prisceremoni när lämpligt antal klasser är
klara. Antal priser per klass anslås på resultattavlan.
Klasser 35 och uppåt: Pris till segraren, som kan hämtas vid prisbordet när
klassen är klar.
Öppna motionsklasser: Lottade priser vilket anslås på resultattavlan och hämtas
vid prisbordet.
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