PM
Tjällmoträffen
Medeldistans, torsdagen den 9 augusti 2018

Samling
Vägvisning från länsväg 211 ca 9 km norr om Tjällmo. Därifrån 10 minuters väg till parkering. För
övriga som inte kommer lv 211 vägvisning från vägen Kristinefors – Mariedamm.
Kordinater 58°47'25''N 15°17'38''E

Parkering
På anvisad plats i anslutning till arenan. Avgift 20kr. Swish 070 6338078

Elstängsel
Vid arenan förekommer det elstängsel med strömmen påkopplad, se till att inte komma
emot dessa.
Stämplingssystem
Sportident stämplingssystem kommer att användas i samtliga klasser. De som saknar egna brickor
kan hyra av oss för 30 kr, faktureras. Borttappad sportidentpinne debiteras med 500 kr.

Karta
Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 meter, ritad 2018 enligt nya kartnormen, ISOM2017. Certifierad
färgutskrift. För klasserna DH60 och uppåt samt ÖM 7 har kartan förstorats till skala 1:7 500.
Det har varit gallringar i ett område i början och slutet på banorna vilket medfört många nya
traktorspår. Endast de som är väldigt tydliga är redovisade på kartan. Se exempelbilderna nedan:
På de ställen där de yngsta ungdomsbanorna går är stigarna förstärkta med vit snitsel.

Kontrollbeskrivning
Kommer att finnas både tryckta på kartan och lösa vid starten. I vissa områden sitter kontrollerna
tätt så kolla kodsiffrorna noga!

Terräng
Terrängtyp: Skogsmark som genomkorsas av vägar och stigar samt några inägor.
Kupering: Svag till måttlig kupering.
Framkomlighet: God framkomlighet. Vegetationen består till övervägande del av barrskog med bra
sikt. Områden med nedsatt löpbarhet förekommer och dessa är redovisade på kartan.

Start
Första ordinarie start är kl. 18.00. Inskolning, U1, U2 och Motionsklasserna har fri starttid mellan
17.30 – 19.00. Avstånd till start 900 m väg.

Startlista
Publiceras på Eventor tisdagen den 7 augusti efter kl. 20.00

Skuggning
Skuggning är tillåten i inskolningsklass och U-klasser. Skuggning får inte utföras av någon som
själv senare deltar i ungdomsklass.

Nummerlappar
Nummerlappar ska bäras i klasserna DH 21 och DH16, självservering vid start. Tag med egna
säkerhetsnålar!

Strukna klasser
På grund av det inte var några anmälda vid ordinarie anmälningstidens utgång har följande klasser
strukits: D85 och H85.

Efteranmälan och vakansplatser
Ett fåtal vakansplatser för anmälan tävlingsdagen finns i ungdomsklasserna. I övriga klasser
efteranmälan senast den 7 augusti kl. 20.00 via Eventor. Efteranmälan och vakansplatser till 50%
förhöjd anmälningsavgift.

Direktanmälan
Startkort säljes på TC kl. 17.00 – 18.30. Sista start kl. 19.00. Avgift 75 kr för ungdom tom 16 år,
övriga 130 kr. Avgiften faktureras klubbarna. Följande klasser finns ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 och
ÖM8 samt Inskolning, U1 och U2. Hyra av SI-bricka 30 kr.

Viltrapport
Viltrapport lämnas i anslutning till målet.

Dusch
Tempererad dusch i anslutning till arenan..

Toaletter
Toaletter kommer endast att finnas vid TC.

Maxtid
Maxtid är 2 tim.

Resultat
Resultat kommer efter tävlingen att finnas på Eventor.

Vägvalsanalys
Tävlingen kommer att läggas upp på Livelox.

Prisutdelning
Cirka 20.15. Pris endast i ungdomsklasserna. Antalet priser kommer att anges på resultattavlan.
Alla i Inskolning-, U-klasserna, DH10 och DH12 får pris direkt efter målgång.

Service
Sedvanligt marketenteri. Barnpassning och enklare omplåstring

Miniknat
Start mellan kl. 17:30-18:00, avgift 10 kr.

Tävlingsledning
Marianne Axelsson, 070 5983019
Rolf Axelsson, 076 7913020

Banläggare
Thorbjörn Gustafsson

Ban- o Tävlingskontroll
Torbjörn Andersson OK Motala

Tävlingsadministration
Erik Karlsson, 070 5329527, erik.karlsson@boremail.com

