Tidaholms SOK Sisu
Inbjuder
till PreO i Väst
lördag 12 maj 2018
Klasser

Elit, A, B, C -16, -12 samt Öppna klasser A, B och C.

Samling

Kopparhult, ca 12 km fågelvägen och ca 23 km bilväg
sydöst om Tidaholm. Vägvisning söderifrån från väg
1852 mellan Tidaholm och Brandstorp. Därifrån ca 5 km.
Avstånd parkering-TC 0-400 meter. TC är beläget
utomhus.

Anmälan

Senast söndagen den 6 maj kl: 23.59. I första hans via
Eventor. I andra hand via mejl till claraj99@hotmail.se.
Behov av hyra SI-pinne (20 kr) anges vid anmälan via
tilläggstjänster. Behov av medhjälpare eller
barnpassning anmäls via mejl till claraj99@hotmail.se.

Efteranmälan

Senast torsdagen den 10 maj kl: 18.00. Mot 50 % förhöjd
anmälningsavgift.

Anmälningsavgift

Elit 170 kr, vuxna 120 kr och ungdom 70 kr
(lösningskarta ingår). Faktureras i efterhand. Utlänska
deltagare betalar kontant innan start till sekretariatet.

Tävlingsregler

SOFT:s regler.

Karta och terräng

Tallmo med gropterräng. Mycket god sikt. Banan går på
stigar och vägar med god framkomlighet. Skala 1:5 000
ekv. 5 m.

Banlängd

C och -12 max 1500 meter.
A, -16 och B ca 1800 meter.

Elit ca 1800 meter. Elit-banan består av tre delar med
tidsstopp mellan. Uppehållen är ca 350 meter respektive
ca 450 meter.
Start/Mål/TK

Första start kl: 10.00. Elit börjar med TK och A, B, C, -16
och -12 har TK efter bana. Elit, A, B och -16 har samma
mål och tidskontroll i samma område men inte samma
start. C och -12 har start, mål och TK i anslutning till TC.
Avstånd:
TC-TK Elit ca 700 meter
TK-Start Elit ca 1300 meter
TC-Start A, B och -16 ca 2200 meter
Mål-TC ca 2200 meter
Mål-TK A, B och -16 ca 2000 meter
TK-TC A, B och -16 ca 600 meter
Eftersom avstånder är ganska långa kommer alla som vill
erbjudas transport. De med rullstolar och permobil kan
ta egen bil men måste kontakta tävlingsledningen innan.

Service

Välfylld servering med mycket hembakat. Alltifrån
smörgåsar och hamburgare till kakor och kaffe.
Handikapptoalett finns i tält.

Kontaktperson

Clara Jakobsson, claraj99@hotmail.se 072-74 13 157

Tävlingsledare

Clara Jakobsson

Banläggare

Robert Jakobsson, robertjson34@hotmail.com
070-629 679 2

Tävlingskontrollant

Kerstin Karlsson

Bankontrollanter

Kerstin Jakobsson och Clara Jakobsson

Välkomna önskar Tidaholms SOK Sisu!

