PM Kolmårdsträffen
Mtbo söndag 19 augusti 2018
Samling:
Mela Scoutgård mellan Övre och Nedre
Glottern norr om Åby i Norrköping.
Koordinater: N58 42.119´, E 16 12.305´.
Vägvisning från riksväg 55 trafikplats Jursla
(södra infarten till Åby), 8 km till
tävlingscentrum.
Parkering
På gräsplan och eventuellt skogsbilväg 250
m till eventuellt 1 000 m. Avgift 20:Miniknat
Köp vid barnpassningen (scoutstugan)
09.00-10.30. Kostnad 20.Barnpassning
Från kl 09.00.
Maxtid
Maxtid 2,5 timmar.
Viltrapport
Viltrapport lämnas efter målgång.
Toaletter och dusch
Toa endast vid TC. Dusch i anslutning till
TC. Tjalve tillhandahåller miljövänligt
schampo i duschen, detta ska användas.
Första hjälpen
Sjukvårdsväska finns på anvisad plats vid
TC.
Servering
Välsorterad marka samt brödlotteri.
Betalning kontant eller Swish.
Sportförsäljning
Löpex sport AB, i anslutning till TC.
Banläggare

Andreas Håkansson.
Start:
Första start 10:00.
400 m Grusväg.
Startstämpling på samtliga banor.
Öppna banor finns till försäljning 09.30 –
11:00. Start öppna banor 09.30-11.30.
Karta:
Askarsund. Skala 1:15 000 för bana Lång
och Medel. Bana kort 1:10 000.
Ekvidistans 5 m.
Kontrollernas kodsiffror är tryckta på
kartan intill kontrollnumret. Inga lösa
definitioner finns.
Kartstorlek: A3 för samtliga klasser.
Konverterad och reviderad 2018 av
Andreas Håkansson.
Terräng
Måttlig till stark kupering. Stigar av
varierande bredd och framkomlighet.
Otydliga stigar är vitsnitslade.
Stämplingssystem
SportIdents elektroniska
stämplingssystem. SI card 5-11 kan
användas. Den tävlande ska ha med sig
stämplingsbrickan under hela
tävlingstiden, men brickan måste inte sitta
fast på cykeln.
Kontroller
Kontrollerna är markerade med
orienteringsskärm och stämpelenhet och
består av antingen bockar eller

glasfiberkäppar. Ställningarna håller inte
som stöd vid stämpling eller inbromsning.
Målgång
Målstämpling på mållinjen. Följ röd/ vit
snitsel från sista in till mål.
Utstämpling
Sker i sekretariatet vid Mela senast 30
minuter efter målgång
Tävlingsregler
Svenska orienteringsförbundets
tävlingsregler 2016-02-22 med
revidering2018-04-23 gäller.
Allt tävlande sker på egen risk.
Pressvärd
Nils Sjödin 0729324254.
Tävlingsledare
Peter Hagström 0708702448.
Conny Berggren 0705122041.
Övrigt
• Observera att det inte är tillåtet att
cykla eller på annat sätt förflytta
sig genom skog (vitmarkerad) eller
på någon gulmarkerad öppen yta.
Cykling är enbart tillåten på kartan
markerade stigar, vägar och asfalt/grusytor.
• Vanliga trafikregler gäller för
samtliga grusvägar på kartan.
• Visa hänsyn vid passage av icke
tävlande människor. Gör dom
uppmärksamma på att ni kommer.
• För läsbarhetens skull redovisas
inte stenar, stenig mark eller
branter på kartan. Små otydliga
stigar samt ej cykelbara stigar i
terrängen redovisas inte heller på
kartan.
• Tävlande i alla klasser går fram 2
minuter före start och får ta kartan

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 minut före start. Glöm inte att
startstämpla.
Tävlande ska alltid ha med sig
cykeln. Det är inte tillåtet att lämna
den för att till exempel springa till
en kontroll och stämpla.
Många stigar är smala och det
finns risk för kollision – håll till
höger och visa hänsyn vid möte!
Uppmärksamma gärna
medtävlande på att du kommer.
Vid korsningar mellan väg och liten
stig ska cyklister på vägen ges
företräde.
Omkörning av annan cyklist ska
göras på vänster sida, ropa ”
kommer vänster”. Långsammare
cyklister ska ge plats för
omkörande cyklist.
Det är de tävlandes plikt att hjälpa
skadade medtävlande.
Det är inte tillåtet att cykla utanför
kartan, till exempel för att ta ett
snabbare vägval.
Hjälm är obligatoriskt – ingen
hjälm, ingen start.
Motordriven/ eldriven mtb är inte
tillåtet.
Tävlande får själva bära med sin
egen vätska. Ingen vätskekontroll
på banorna.
Första förband rekommenderas att
den tävlande själv har med sig.
Första hjälpen finns att få vid målet
och vid Mela scoutgård.

Swishnummer 1230835348
Lycka till i skogen!

