PM för OK Tors
Lördag den 21 april 2018
OK Tors Ungdomstävling
Långdistans med öppna klasser.
Tillägg/ändringar/förtydligande av inbjudan:
Förändringar
Klasser

Följande klasser utgår på grund av inga anmälda:
D17-20kort

Parkering

Endast på anvisad plats. Avstånd till TC 0-ca 500 m, avgift 20 kr.
P-avgiften betalas kontant eller med Swish, nr 123 521 9704

Tidtagningssystem/ Sportident används i samtliga klasser. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Hyrbricka
Samma bricka får bara användas av en löpare under tävlingen.
Hyrbricka hämtas vid sekretariatet.
Borttappad hyrbricka debiteras med 600 kr.
Kontrollerna är orange/vita skärmar.
Tävlingsbestämmelser

SOFT:s tävlingsregler gäller.

Klädsel

Heltäckande klädsel enl. SOFTs tävlingsregler.

Start

Första start kl 11:00. Efteranmälda startar först i resp. klass.
Klasser där uppföljare är tillåtet (Insk., U1, U2) får starta kl 10.30.
Start 1: 450 m (orange/vit snitsel).
Start 2: Rampstart vid TC D14,H14,D16,H16 (Uppföljningsklasser)
HD10-16 får kartan 1 minut före start.
Insk., U1, U2, alla ÖM klasser har startstämpling.
Inskolning har ledsna/glada gubbar.
Sen start tillåts inom 15 minuter, ingen tidskompensation
OBS Toaletter endast vid TC.

Vakanser

Enligt SOF skall arrangör erbjuda 3 -5 vakansplatser i HD10-16. Vi har därför
lottat in 3 st. vakanser i dessa klasser. Dessa platser kan löpare anmäla sig till på
tävlingsdagens morgon. Efteranmälningsavgift gäller.

Patrullklasser

Patrullklasser tillåts i klasserna, U1, U2, Inskolning.
Endast patrulledarens bricka/resultat redovisas i resultatlistan.

Uppföljning

I klasserna Inskolning, U1 och U2 är det tillåtet med följeslagare.
Kopierad svart-vit karta finns vid starten.

Radiokontroll och
förvarning

D14, H14, D16, H16, har förvarning.
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Nummerlappar

Alla klasser utom öppna banor har nummerlappar. Nummer enligt startlistan.
Nummerlappar avhämtas klubbvis vid Sekretariat/Information.
Nummerlapparna ska bäras helt synligt på bröstet och får behållas.

Direktanmälan/
Öppna klasser

Kan göras för Öppna klasser, U-klasser och Inskolning.
Anmälan vid TC kl. 09.30 – 12.30. Valfri starttid 11.00 – 12.45.
Anmälningsavgifter; vuxna 130 kr, ungdom t.o.m. 16 år 75 kr. Hyra för
sportidentbricka 30 kr.
Betalning mot klubbfaktura, Swish 123 006 3073 eller kontant.

Terrängbeskrivning

Stigrik skogsmark med inslag av kulturmark. Måttlig kupering.
Inskolning har glada/ledsna gubbar.
OBS Vägpassager för HD12 och uppåt. Iakttag försiktighet vid passage.

Förbjudna
områden

Inom tävlingsområdet finns områden som är förbjudna beträda, markerade med rött
på kartan. Tomtmark är också förbjuden att beträda. Överträdelse innebär
diskkvalificering. Karta anslagen vid starten.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitionen tryckt på kartan. Lösa definitioner finns till samtliga klasser.

Stämplingsbekräftelse

När du stämplar med Sportident MÅSTE du få en RÖD ljussignal och/eller ett PIP
från kontrollen som bekräftelse på att du har stämplat. Du kan stämpla flera gånger
på samma kontroll. Bara den första stämplingen lagras. Om du EJ får bekräftelse –
stämpla med stiftklämma i kartkanten. Vid målgång måste du då lämna kartan till
funktionärerna som sköter avläsning av brickorna.

Målgång

Stämpla på mållinjen, fortsätt sedan i fållan för avläsning av SI-bricka.

Maxtid

2 timmar och 30 minuter. OBS! Om du bryter måste du anmäla det till
sekretariatet.

Resultat

Resultat anslås på anslagstavlan vid TC under tävlingen samt på Eventor efter
tävlingen.

Prisutdelning

Information om antal priser och beräknad tid för prisutdelning för respektive klass
anslås på resultattavlan.

Klagomur/
Viltrapport

I anslutning till sekretariatet.

Servering

Marketenteri med grillade hamburgare.
Betalning med kontanter eller Swish 123 671 4174

Sjukvård

Vid TC (Målet) finns sjukvårdsväska och hjärtstartare.
På kartan finns ett telefonnummer (070-3475644) till Tävlingsledare Arne
Karlsson. Detta nummer kan användas vid olycksfall eller akuta situationer under
tävlingen.

Välkomna önskar OK Tor!
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