PM
Ungdomens 7-manna
4-manna & 3-manna-stafett
Söndagen den 30 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.

Klubbkuvert

Ej avhämtade klubbkuvert hämtas vid sekretariatsvagnen från klockan 8.00.

Lagregistrering

OBS: Namn och bricknummer för deltagare i respektive lag skall vara registrerat på
Eventor senast 21.00 lördag. Vänligen respektera detta, underlättar avsevärt för
sekretariatet.

Lagändring

Brickändringar tävlingsdagen undanbedes, ändring av laguppställning endast vid akut
sjukdom.

Nummerlappar

Nummerlappar finns i klubbkuvertet. Återanvänd lördagens säkerhetsnålar.
Nummerserier: 301- = 3-manna, 401- = 4-manna och 701- = 7-manna.
Sista sträckan i varje klass har röd nummerlapp, övriga sträckor har svart.

Skuggning

Skuggning före eget lopp får endast utföras i 3-manna och öppna klasser utom för löpare
som senare skall deltaga i annan stafettklass, ungdomsklass eller rankingmeriterande
klass. En skuggningskarta per 3-mannalag finns vid växlingsfållan.

Start

Ungdomens 7-manna
4-manna
3-manna

Starthjälp

Starthjälp finns vid startpunkten.

Upprop

Sker 5 minuter före start.

Förvarning

350 meter innan målet.

Växling

Inkommande löpare väljer växlingsfållan. Löparen stämplar på mållinjen vid någon av
stämplingsenheterna. Kartan lämnas och löparen fortsätter fram till kartplanket där
överlämning av nästa sträckas karta/or sker. Att ta fel karta/or medför diskning. Efter
växling går löparen till SI-avläsningen. Obs: Även om du bryter måste avläsning ske.
Utgående löpare tömmer och checkar SI-pinnen vid start- och växlingsområdet.

10.00
10.30
10.45

En ledare från varje klubb får före start gå in i växlingsfållan och visa löparna hur
växlingen fungerar.
Målgång

Inkommande löpare väljer målfållan. Löparen stämplar på mållinjen vid någon av
stämplingsenheterna. Placering avgörs av måldomare. Därefter avläsning av löparbricka.
Obs: Även om du bryter måste avläsning ske.

Omstart

Då det segrande laget i 7-manna kommit i mål ska samtliga löpare vars lag inte växlat till
sista sträckan ges möjlighet att starta om. Information om omstart lämnas av speakern.
Eventuell omstart i övriga klasser meddelas av speakern.

Stämplingssystem

Sportident. Hyrbrickor finns i sekreteriatsvagnen och återlämnas direkt efter avläsning i
målet. Kostnad: 25 kr. För ej återlämnad hyrbricka debiteras klubben 500 kr.

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Förbjudna områden

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

Karta

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

Kartskala

1:10 000.

Angivelser

Kontrollangivelsen är tryckt på kartan.

Terräng

Måttligt kuperad terräng med mestadels god framkomlighet, i huvudsak barrskog. Delvis
mycket detaljrik kurvbild med många gropar. Relativt 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

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. Missa inte Gittans gudomligt goda gulaschsoppa ☺.

Sportförsäljning

SM Sport.

Toaletter

I anslutning till TC.

Första hjälpen

Första hjälpen finns i anslutning till TC.

Barnpassning

Från kl 9.00 i anslutning till TC.

Miniknat

Från klockan 9.00 i anslutning till TC.

Prisutdelning

Prisutdelning ska ske så snart klasserna är klara.

Övrigt

Tävlingen läggs ut på Orientering live och Livelox.

Tävlingsledare
Banläggare
Ban- och tävlingskontroll
Tävlingsjury

Niklas Welander.
Björn Persson.
Erland Martinsson, OK Tyringe.
Hjärnarps OL och från Skånes OF vid behov.
LYCKA TILL
ÖRKELLJUNGA FK

