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16 sept, Perstorp

16 sept

SAMLING/ ARENA

Ca 15 km norr om Perstorp. Vägvisning ca 4 km öster avfart nr 72 E4 Örkelljunga i
korsning med rv 24/väg 108. Koordinater N 56° 15' 19.58", E 13° 22' 18.27". Därifrån
ca 3 km grusväg till parkeringen. Vi uppmanar alla att följa vägvisningen. Se separat
parkerings-PM.

PARKERING

Parkering på gräsmark i anslutning till arenan. Tillfällig uppställningsplats av
husbilar/husvagnar i anslutning till arenan från fredag kl. 18:00 / lördag /söndag,
mot avgift. Bokning av plats via Eventor i samband med anmälan av lördagens
medeldistans. Toaletter och vatten finns i anslutning till parkeringen.

FÖRSTA START

Första ordinarie start kl. 10.00. Efteranmälda startar först i respektive klass.
Öppna motionsklasser har fri starttid kl. 10.00-12.00.

START

Orange/vit snitsel till start 1, avstånd 2000 m. Vägen till start går till stor del på
grusväg, endast en kort bit på en mindre stig.

SEN START

SOFT:s tävlingsregler tillämpas. Kontakta startpersonalen vid missad ”Gå fram tid”.

STÄMPLINGSSYSTEM

SPORTident. De löpare som ej anmält bricknummer tilldelas hyrbricka. Ett mindre
antal brickor för den som glömt eller tappat sin bricka finns att hyra. Hyrbricka
debiteras med 50 kr/dag. Borttappad bricka debiteras med 500 kr.

NUMMERLAPP

Skall bäras ovikt och väl synlig på bröstet av löpare i tävlingsklass. Nummerlapparna
delas ut i klubbkuvert i Info-/Presstältet från kl. 09.00. Ta med egna säkerhetsnålar!

KARTA

För klasserna DH35 till DH55 skala 1:10 000 och för klasserna DH60 till DH100 skala
1:7500. ÖM7 skala 1:7500, ÖM5, ÖM8 och ÖM9 skala 1:10000. Ekvidistans 5 meter.
Kartan ritad 2018 efter nya kartnormen ISOM 2017. Kartritare Fredrik Nilsson.

LOKALA TECKEN

X
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FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Jaktpass (svart kryss)
Jordkällare (brun triangel)
Utmärkande träd (grön, rund ring)

All tomtmark samt förbjudna områden markerade på kartan.
OBS! Alla klasser passerar en större, trafikerad väg. Iakttag försiktighet och följ
vägvakternas anvisningar. Det är endast tillåtet att passera vägen vid på kartan
markerad övergång.

VÄTSKA

Finns precis före vägövergången.

NÖDNUMMER VID BEHOV

Finns på kartan och är 0705 14 75 05.

KONTROLLDEFINITIONER

Kommer att finnas lösa vid starten men även tryckta på kartan.

ÖPPNA KLASSER

ÖM5, ÖM7, ÖM8, ÖM9. Anmälan på arenan mellan kl. 09.00 -11.30. Första start kl.
10.00, sista start kl. 12.00. Avgift vuxen 130 kr, ungdom 75 kr.

TERRÄNGBESKRIVNING

Terrängtyp:

STARTLISTOR

Publiceras efter att efteranmälningarna kommit in, på Eventor, på www.fkboken.se,
på arenan samt vid starten.

KLÄDSEL

Heltäckande klädsel enligt Svenska Orienteringsförbundets regler.

ÖVERDRAG

Transporteras från starten till arenan.

KONTROLLER

Kontrollställningar med Sportidentenhet, skärm och stiftklämma i reserv. Kodsiffran
står på enheterna. Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Använd
stiftklämman om enheten varken blinkar eller piper.

Skogsmark, omväxlande blandskog till öppen bokskog. En hel del
sankmarker förekommer.
Kupering:
Svag till måttlig kupering.
Framkomlighet: God

Kontrollerna sitter tätt. Glöm inte att kontrollera kodsiffran!
MAXTID

2,5 timmar.

MÅLGÅNG

Stämpling sker på mållinjen.

VILTRAPPORT

Rapportera om du observerat klövvilt.

DUSCH

Tempererad dusch i anslutning till arenan.

TOALETTER

På arenan och vid starten.

FÖRSTA HJÄLPEN

Finns på arenan och vid starten.

SERVERING

På arenan finns välsorterad marka med varma och kalla drycker, smörgåsar,
hamburgare och korv, kaffebröd, godis samt frukt. Betalning med Swish eller
kontant.

SPORTFÖRSÄLJNING

SM Sport.

SWISH

Det går bra att betala med Swish.

BARNPASSNING

Kommer att finnas.

LIVERAPPORTERING

Genom speaker på arenan och Onlineresultat.

RESULTATLISTOR

Resultat presenteras löpande på arenan och finns online via
http://live.orientering.se/. Resultat publiceras direkt efter avslutad tävling i Eventor.

LIVELOX

Tävlingen kommer att läggas ut på www.livelox.com.

PRISUTDELNING

På arenan så snart som möjligt när klasserna är klara. Tid meddelas av speakern.
Medaljer till de tre första svenska deltagarna i respektive klass.

VINDSKYDD

Får sättas upp på anvisad plats, se arenakarta.

TÄVLINGSREGLER

Svenska orienteringsförbundets (SOFT:s) tävlingsregler gäller.

HUVUDFUNKTIONÄRER
Arrangemangsledare:

Leif-Åke Andersson, tel 0705 14 75 05

Bitr. Arrangemangsledare:

Inge Persson, tel 0730 37 44 12

Tävlingsledare:

Krister Österblad, tel 0706 90 75 77

Bitr. Tävlingsledare:

Sören Andersson, tel 0705 33 56 13

Banläggare:

Håkan Palm, tel 0730 43 67 49

Bitr. Banläggare:

Magnus Larsen, tel 0734 27 49 48

BAN- OCH
TÄVLINGSKONROLLANT

Rolf Ohrlander, OK Pan Kristianstad

TÄVLINGSJURY MED
ENKÄTANSVAR

Sven-Åke Grankvist, Skof + Lunds OK

Vi tackar våra markägare för samarbetet kring helgens arrangemang och önskar deltagarna
lycka till.

FK Boken

