PM TOMTERACET 2017 – INOMHUSORIENTERING 22 DEC
Klasser:
HD 0-12 år (f. 2005 och senare), HD 13-16 år (f. 2004-2001), HD 17- 39 år (f. 2000-1978 och tidigare),
HD 40-100 år (f. 1977 och tidigare)
Anmälan:
I första hand föranmälan via Eventor (under klubbtävlingar). Annars mail till claestur@gmail.com
Samlingsplats:
Björkskataskolan, Väderleden 17, Luleå. TC – matsalen på skolan. Ingång från baksidan vid biblioteket i
passagen mellan skolan och Björkskata centrum. Öppet från 16.00
Kvällens hålltider:
16.30 Samling och genomgång av ”bra-att-veta-saker”.
ca 16.45 Första start Prolog – Turessons vågstart
ca 17.30 Första start Final. Först i prologen går sist i finalen.
Karta:
Extremt gammal brandritning, nyreviderad 3:e advent 2017. Skalenlig och godkänd av skolans idrottslärare
Linda Lidman. Dock ej godkänd enligt SOFT’s norm. Skala: okänd
Karttecken:
Grå rektangel = pingisbord eller skåp i studiehall. Skåp i korridorer ej redovisade.
Grått streck, rakt eller böjt = soffa eller bänk.
Grönt kryss = julgran
Svart heldragen linje = EJ passerbart, försök INTE forcera låsta och stängda dörrar!
Rosa markering = EJ tillgängliga ytor = förbjudet område = larmet går!!
Ni ska helt enkelt springa där det är vitt på kartan!! Alla trappor redovisas normalt. I övrigt EJ enligt SOFT’s norm.
Tävlingen:
SI-bricka och löparskor (EJ spikskor!!) är obligatoriskt. Spring fort men krocka inte med varandra, åtminstone inte
med de som är yngre än dig själv. Var försiktig i trapporna och se dig för runt hörn (inte full fart och innerkurva!!).
Kom ihåg att din olycksfallsförsäkring INTE gäller vid Tomterace!
Kontrollerna = enbart SI-enhet fasttejpad på golvet. Pilla inte bort den!
Kodsiffror finns i definition bredvid kartbilden. Kolla koden, det är tätt mellan vissa kontroller!
Kompassen kan du lämna hemma!
Viktig information
Glögg och pepparkakor finns men tävlingsledningen ser positivt på egna initiativ!
Pris till mästaren i varje klass i enlighet med Claes jultraditioner.
Upplysningar:
Nej, men om du måste….Ring Claes eller Fredrik E.

