PM
Välkommen till FK Bokens PreO
Söndag 8 april 2018
Arena

FK Bokens klubbstuga Sista Hus.
Vägvisning från väg 21 i Perstorp.
Parkering i anslutning till arenan. Samåk gärna pga begränsat utrymme.

Tävlingsregler

Enligt SOFT:s PreO grupps bestämmelser.
Hyra av SportIdent-bricka: 20 SEK.

Karta

Elit- och A-bana utsnitt ur Bolbroskog-kartan, PreO-ritad av Kjell Larsson.
Skala 1:2000. Ekvidistans 5 m. Avstånd mellan meridianerna = 100 m.
Färglaserutskrift.
B-banan utsnitt ur Sista Hus-kartan, reviderad och delvis nyritad 2017 av
Fredrik Nilsson. Delvis reviderad 2018 av klubbmedlemmar.
Skala 1:4000. Ekvidistans 5 m. Avstånd mellan meridianerna = 125 m.
Färglaserutskrift.

Start – Mål

Första ordinarie start kl. 11.00. Startordning, se separat lista.
Start- och målstämpling med SportIdent.
VID BEHOV KAN TRANSPORT ANORDNAS Arena --> Start Elit,
samt Mål A-klass --> Arena
Tidsstart tillämpas i Elit-klass. Kö-start i A- och B-klass.
Elit-klass: Avstånd till start 2200 m, vit snitsel, väg.
Efter målgång: Tidskontroll på väg tillbaka till arenan, ca 1100 m, därefter
ca 1100 m till arenan.
A-klass: Avstånd till start 2200 m, vit snitsel, väg. Efter 1100 m är det
tidskontroll, därefter ytterligare 1100 meter till start.
Efter målgång 2200 m till arenan.
B-klass: Avstånd till start 1100 m, vit snitsel, väg.
Tidskontroll 1100 m (i anslutning till starten). Från mål ca 200 m till arenan.
Väg.
Kontrollkortet lämnas av deltagarna vid arenan/sekretariat. Där läses också
brickan av för kontroll av maxtid.

Terräng –
banor

Detaljerad och delvis kuperad bokskog, samt en del granskog.
Banan går till största delen på skogsbilväg med fast underlag, svag
kupering.
Pre E och A: Falska kontroller kan förekomma. 1 st klusterområde.

TidkontrollerTK

A-och B-klass har tidskontroll före start.
Elit-klass har tidskontroll efter målgång.
Pre E, A och Pre B har 6 alternativa skärmar, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo
och Foxtrot.

Pre E: Tempometoden används: Deltagarna får 4 kartor samtidigt, när du
svarat på den översta bläddrar du själv fram den andra. Tiden avslutas när
du svarat på alla uppgifterna. Total max. tid 120 sek. Vid felaktigt svar: 60 sek
tillägg/uppgift.

Pre A: Tempometoden används: Deltagarna får 3 kartor samtidigt, när du
svarat på den översta bläddrar du själv fram den andra. Tiden avslutas när
du svarat på alla uppgifterna. Total max. tid 135 sek.– vid felaktigt svar: 90 sek
tillägg/uppgift.

Pre B: Tempometoden används: Deltagarna får 2 kartor samtidigt, när du
svarat på den översta bläddrar du själv fram den andra. Total max. tid 90
sek.– vid felaktigt svar: 90 sek tillägg/uppgift.

Möjlighet finns att peka på skiva i stället för att säga sitt svar.

Banlängder
Maxtid

Pre E: 500 m
Pre A: 500 m
Pre B: 1000 m

Maxtid 84 min.
Maxtid 95 min.
Maxtid 90 min.

Förbjudet
område

Stigar och vägar som är kryssade/spärrade på kartan och/eller avspärrade
med blå/gula band i terrängen får ej beträdas.

Service

Marketenteri utomhus på arenan.
Handikapptoalett inomhus på arenan.
Hjälpstarter och första hjälpen-utrustning finns på ”markan”.
Prisutdelning så snart som möjligt.
Fullständiga resultat på www.preoresultat.se samt Eventor.

Öppna banor

Öppen Pre A och Pre B: start, mål och banor, se ovan.

PreO

Registrering och betalning av startavgift 120 SEK/70 SEK på arenan. Här får
du stämpelkort och instruktioner. Du får gärna låna stiftklämma för
stämpling. SportIdent-bricka kan hyras för 20 SEK.
Du kan starta kl. 11.00 – 11.30. Karta får du vid starten.
Öppna banor har ingen tidskontroll.

Tävlingsledare Peter Larsson, tel. 0709 15 80 51.
Banläggare

Kjell Larsson.

Ban/tävl.kontr Ingela Ekelöv.
Jury

Gunbritt Falkman Örkelljunga FK, Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad.

Lycka till!

