PM
Älgots Cup-final
ÖPPNA KLASSER
Lördagen den 29 september 2018
Samlingsplats

Lärkesholm. WGS84 56°17'20.9"N 13°23'21.0"E. Vägvisning från väg 24 i
Bälinge och från gamla E4:an i Åsljunga.

Parkering

Avstånd parkering – TC: 0 - 700 meter.

Banor

Öppen 1
Öppen 3
Öppen 5
Öppen 7
Öppen 8
Öppen 9
Öppen 12
U1
U2
Inskolning

Skuggning

Skuggning före eget lopp tillåten i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt ÖM1 och
ÖM12, utom för löpare som senare skall deltaga i ungdomsklass.

Första start

Inskolningsklass och U-klasser startar mellan 10.45 - 12.30. Öppna klasser har fri start
mellan 10.00 - 12.30.

Stämplingssystem

Sportident. Hyrbricka hämtas vid sekreteriatsvagnen och återlämnas direkt efter
avläsning i målet. Kostnad: 25 kr.
För ej återlämnad hyrbricka debiteras löparen 500 kr.

Start

Orange/vit snitsel, 800 meter (väg och stig) för samtliga klasser. Två olika startpunkter,
delning sker på startplatsen. Trafikerad väg till start, var uppmärksam och gå till vänster.

Startmetod

Samtliga klasser får kartan 1 minut före start. Inskolning, U-klasser och öppna klasser
har startstämpling. Starthjälp finns vid startpunkten.

Töm/Check

Tömning av brickan görs på väg till start. Check av brickan görs vid starten.

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Överdrag

Transporteras tillbaka från starten.

Målgång

Sker genom att löparen stämplar på mållinjen vid någon av stämplingsenheterna.
Därefter avläsning av löparbricka. Obs: Även om du bryter måste avläsning ske.

Förbjudna områden

All tomtmark, samt områden särskilt markerade på kartan. Respektera detta.

Karta

Lärkesholm. Rekognoserad/reviderad 2018 av Fredrik Nilsson och Björn Persson.
Karta/bantryck med laserutskrift. Ekvidistans 5 meter. Nya kartnormen.

Kartskalor

1:7 500 för ÖM7.
1:10 000 för övriga klasser.

1 780 m
2 960 m
3 890 m
3 540 m
4 640 m
5 650 m
1 530 m
1 870 m
1 800 m
1 530 m

vit
gul
orange
blå
svart
svart
grön (inklusive glada och sura gubbar)
grön
vit
grön (inklusive glada och sura gubbar)

Angivelser

Lösa kontrollangivelser finns vid start. Kontrollangivelsen är även tryckt på kartan.

Terräng

Måttligt kuperad terräng med mestadels god framkomlighet, i huvudsak barrskog. För
längre banor delvis mycket detaljrik kurvbild med många gropar och få stigar.

Kontroller

Vid kontrollen finns skärm, SI-enhet och stiftklämma. Erhåller du inte klarsignal
stämplar du i reservruta på kartan med stiftklämma och meddelar vid målgång. Kolla
kodsiffran noga, kontrollerna sitter bitvis mycket tätt.

Stödsnitsling

De allra kortaste banorna har några konstruerade stigar som är markerade med
rödstreckad linje på kartan och snitslade med vit snitsel. I övrigt gäller att några på
kartan/i verkligheten otydliga stigar har vit snitsel för att lättare kunna följas.

Lokala tecken

Grön ring:
Utmärkande träd
Brun triangel: Jordkällare

Jaktpass

Jaktpass/jaktpallar under 1.70 meter är ej medtagna på kartan.

Maxtid

2,5 timmar.

Viltrapportering

Vid målet.

Dusch

Avstånd TC – dusch 50 meter. Varmdusch utomhus.

Marka

Välförsett på TC. Bomma absolut inte grillmästare Magnus magiska Pulled pork med
barbecuesås och sallad i tortillabröd ☺.

Sportförsäljning

SM Sport.

Toaletter

I anslutning till TC finns 2 toalettvagnar. Det finns 1 toalettvagn vid starten.

Första hjälpen

Första hjälpen finns i anslutning till TC.

Barnpassning

Från kl 10.00 i anslutning till TC.

Miniknat

Från klockan 10.00 i anslutning till TC.

Prisutdelning

Pris till alla i U1, U2 och Inskolning. Hämtas direkt efter målgång. I de öppna klasserna
är priserna lottade, se markering på resultattavlan.

Övrigt

Tävlingen läggs ut på Orientering live och Livelox.

Tävlingsledare
Banläggare

Niklas Welander.
Björn Persson.

Ban- och tävlingskontroll

Erland Martinsson, OK Tyringe.

Tävlingsjury

FK Boken och från Skånes OF vid behov.

LYCKA TILL
ÖRKELLJUNGA FK

