PM Publiktävling – Klåverödsdubbeln medel
Söndag 15 April 2018
Elitklasser

För deltagare i Swedish League/WRE klasser, se “Bulletin 2” på Eventor och på arenan.

Samlingsplats

Klåverödsgården, Klåveröd, GPS: 56.034092, 13.163571. Vägvisning från vägen LjungbyhedStenestad, Kågeröd-Stenestad samt från väg 109 öster om Knutstorp.

Parkering

I anslutning till arenan. Avstånd P – Arena 150-800 m.
Stora bussar kan inte köra in till parkeringen i direkt anslutning till arenan, följ istället
funktionärernas anvisningar.

Stämplingssystem

Sportident. SI-card 5,6,8,9,10,11, Comcard, SIAC (ej touchfree) kan användas. Sport-identbricka kan hyras för 30 kr/dag. Förlust av Sportident-bricka kommer att faktureras klubben
med 400 kronor.

Startavgifter

Vuxen (17 år-): 130 kronor, Ungdom: 75 kronor
Svenska klubbar faktureras i efterhand, utländska löpare betalar i förskott.
IBAN: SE68 8000 0831 3952 4280 1651 BIC/SWIFT: SWEDSESS
Bankgiro: 880-4916 och Swish: 123 042 55 53
Ange namn, klubb och tävling vid betalning. Betalningsmottagare: Rävetofta OK
I undantagsfall kan betalning ske på arenan.

Arena

Klåverödsgården, Klåveröd, för detaljer se arenakarta på Eventor eller på Arenan.

Start

Första ordinarie start för publikklasser kl.10:00. Efteranmälda startar före.
Huvudelitklasser startar också från 10:00.

Till Start

Start 1, endast för huvudelitklasser, 200 m, följ orange/vit snitsel, se Bulletin 2.
Start 2, alla publikklasser samt D18E2, H18E2, H20E2, W21E2 och M21E2.
Avstånd Arena-Start 1500 m, följ orange/blå snitsel.

Sen start

Anmäl sen ankomst vid starten. Följ funktionärernas anvisningar.

Maxtid

2 timmar för alla klasser.

Töm & Check

Töm och check finns på väg till startplatsen. Sportident-bricka kan hyras vid direktanmälan
för 30:-/dag.

Skuggning

Löpare i tävlingsklasser DH10 t.o.m. DH21 får inte skugga annan löpare före eget lopp. För
övriga är skuggning av löpare i klasserna Inskolning, U1, U2, ÖM1 och ÖM12 tillåten före
eget lopp.

Överdrag

Transport av överdrag sker från Start 2 till arenan.

Klädsel

Alla tävlande måste ha heltäckande klädsel med undantag av huvud, hals och armar enligt
tävlingsreglerna. Varje löpare ansvarar själv för sin klädsel. Följs ej klädesregeln kan det
medföra startförbud.

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningar finns både lösa och tryckta på kartan för alla klasser.

Karta

Klåveröd-Skäralid, ekvidistans 5 m. Ritad 2017 av Kenneth Kajsajuntti.
Skala 1:10 000 förutom klasserna DH60 och äldre samt ÖM7 som har 1:7 500.
De flesta tävlingsklasser har kartan tryckt på Teslin, ett syntetiskt tryckmaterial som tål
vatten och slitage. Tryckt av Kartsam. Ingen plastficka.
Öppna klasser och enstaka tävlingsklasser har färglaserutskrift i plastficka.

Snitsel i terräng

I klasserna Inskolning, U1, U2, D10, H10, D12K, H12K, ÖM1 och ÖM12 är en sträcka snitslad
med vit snitsel.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler gäller.

Terrängbeskrivning

Måttligt till starkt kuperad skogsmark, bokskog och barrskog samt kulturmark. Mestadels
god framkomlighet. Väg- och stigrikt i vissa områden. Mycket varierad terräng med dels
finskuret, småkuperat och detaljrikt med stenar och branter till sluttningsområden och
detaljfattiga mossar och sankmarker.

Kontroller

Vid kontrollen finns skärm, en eller två SI-enheter och eventuellt stiftklämma. Vid utebliven
ljud- eller ljussignal stämplar du i den andra SI-enheten eller med stiftklämma på kartan samt
rapporterar det i sekretariatet.

Förbjudna områden

Tomtmark och andra på kartan markerade förbjudna områden är förbjudet att passera.
Förbjudna områden kan vara markerade med blå/gula band, dessa är förbjudna att passera.
Deltagare som inte följer reglerna kan komma att diskvalificeras.

Målgång

Alla ska läsa av brickan i sekretariatet oavsett om du fullföljt eller inte.

Viltrapport

Rapportera klövvilt efter målgång i sekretariatet.

Öppna banor

Lätta, medelsvåra & svåra banor finns att köpa vid direktanmälan. Se separat PM.

Resultat & online

Resultat publiceras på arenan och på Eventor. Karta och banor läggs upp på Livelox
(www.livelox.com). Tävlingen kan följas online via länkar från
www.slskane2018.se/Liveresultat/ och Eventor.

Prisutdelning publik+E2 DH18-DH90 Vinnaren i respektive klass hämtar själv sitt pris i pristältet.
DH10-DH16 Prisutdelning så fort klasserna är klara.
Insklolning, U1 och U2 Får pris direkt efter målgång.
Mat o dryck

Välförsett marketenteri finns på arenan med bl.a. smörgåsar, hamburgare, korvar, mm.
Betalning: kontant (SEK eller Euro, växel endast i SEK) eller Swish 123 042 55 53 (Rävetofta
OK).

Första Hjälpen

Personal finns på arenan.

Barnpassning

Finns på arenan från kl. 09:20.

Miniknat

I anslutning till barnpassningen 09:20-12:00

Dusch

Varm dusch utomhus vid arenan.

Toaletter

Finns på arenan och vid Start 2.

Sportförsäljning

Pölder Sport, www.polder.se finns på arenan.

Camping

Uppställningsplatser för husvagnar och husbilar finns precis intill parkeringen, see Camping
PM på Eventor.

Tävlingsledare

Magnus Thuresson, OK Silva, +46 703 837994, magnus.thuresson@gmail.com

Bitr. tävlingsledare

Lennart Svensson, Rävetofta OK, +46 76 8900984, lennart.bara@gmail.com

Banläggare

Eva Tykesson, Rävetofta OK, +46 70 6982096, eva.tykesson@tele2.se

Ban- och tävlingskontr.

Bo-Arne Olsson, Eslövs FK, +46 72 2059679, baolsson71@gmail.com

Tävlingsjury

Bertil Olofsson, SKOF och från FK Åsen (3 personer).

Hemsida

www.slskane2018.se

E-post

orientering@oksilva.nu

Lycka till!
Tack till våra sponsorer!

