PM för Storviksnatt onsdagen den 15 augusti 2018
Tävlingen gäller som DM för Gästrikland och ingår i Midroc Mästarpris för Gästriklands seniorer
och i Gästrikecupen för distriktets ungdomar.
Samling

Motorstadion Kyrkberget 4 km NV Storvik.Vägvisning från gamla genomfarten i

Storvik NÖ utfarten.
Parkering:

Avstånd P-TC 0-100 m. P-avgift 20 kr/bil, Kontant betalning.

Första start:

Kl. 22.00. Till start 1500 m väg orange-vit snitsel gemensam för både start 1 och
start 2. Start 2 = HD10, HD12 och Ö1 har starten på norra sidan vägen och Start 1
= Övriga klasser har start på södra sidan vägen. Uppvärmning endast på vägen
norr om starterna.

Nummerlappar:

Skall bäras av samtliga elitklasser, HD16 och HD 14 . Självservering vid start.

Vätska:

Finns för de längsta banorna vid kontroll i skogen samt vid målet.

Varvning:

Samtliga klasser varvar vid varvningskontroll vid målet, Glöm ej att stämpla!
Inget kartbyte.

Stämplingssystem:

Sportident för samtliga klasser. De som inte anmält SI-nummer skall hämta ut
hyrpinne (30 kr per styck) vid tävlingsexpeditionen på TC i god tid före start. SIpinnen måste tömmas och checkas på avsedda platser före start. Följ anvisningar.
Hyrpinne återlämnas efter målgång. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 600 kr
Alla löpare som utgått måste gå till målet och läsa av sin SI-pinne. I annat fall
räknas löparen som ”kvar i skogen”.

Kontroller:

Är utmärkta med reflexer.

Kontrollbeskrivning: Finns lösa vid start men inte tryckta på tävlingskartan.
Dusch:

Varmdusch utomhus vid TC.

Toaletter:

Vid TC och start.

Hederspriser:

I alla ungdomsklasser direkt efter tävlingen även pris i Gästrikecupen.
Presentkort i elitklasserna. Bland övriga klassegrare lottas ett herr- och dampris
ut. DM-medaljer delas ut i ungdomsklasserna, övriga får sina DM-medaljer vid
DM långdistans i Valbo 26 augusti.

Markenteri:

Finns vid TC.

Barnpassning:

Finns ej !

Efteranmälan:

Mot 50 % förhöjd avgift. Via Eventor senast tisdag 14/8 kl. 15.00. OBS tiden !
Efteranmälda lottas in i ordinarie startordning.

Startlista:

Fullständig startlista inkl. efteranmälda publiceras på Eventor tisdag kväll.

Öppna banor:

Skall anmälas mellan kl. 21.00 – 22.00, start skall ske mellan kl. 22.00 – 22.30.
Ö1, Ö3, Ö5, Ö9 skala 1:10 000 och Ö17 och Ö18 finns i skala
1:7 500.

Terrängen:

Måttligt kuperad något stenbunden skogsmark med mestadels god
framkomlighet. Grönområden och hyggen samt mindre sankmarker
förekommer. Stigar och skogsvägar för de lättare banorna. En stor kraftledning
korsar tävlingskartan.

Karta:

Skala 1:7 500 för HD 60 och äldre ,Ö17 och Ö18, 1:10 000 för övriga klasser,
ekvidistans 5 m Kartan är reviderad 2016 av Kalle Engblom.

Kartklipp:

Kartkomplettering:

Efter bantryckningen har ett jakttorn flyttats som berör de längre
banorna efter varvning. Karta på detta finns uppsatt vid starten.

Tävlingsledare:

Ola Karlsson 070-3631417, Lasse Holm 070-6472086, 0290-10784,

Tävlingskontrollant: Kent Ingelsson 070-6738187
Banläggare:

Joel Börjesson 072-4285403

Bankontrollant:

Conny Pettersson 070-8263276

Anmälningsansvarig: Marita Karlsson 070-5310709
Tävlingsjury:

Jenny Johansson, Magnus Flodman, Lars Lindgren

Välkomna och Lycka till i Nattmörkret !
STORVIKS IF
Orientering

