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Samling:

Kärleksuddens badplats i Norrtälje. Vägvisning från
”Flygfyrenkorset”, Södra infarten i Norrtälje.

Tävlingsklass:

Pre-A. Falska kontroller kan förekomma. Upp till fem
alternativskärmar.

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler för precisionsorientering

Stämplingssystem:

Stiftklämma. Medtag egen.

Start:

Masstart kl 18:30, ca 400 m till start. Gemensam avgång från TC
kl 18:15.

Stämpelkort:

Rutor med alternativ A, B, C, D, E samt ”Falskt/Zero” (tom ruta)

Banlängd:

Pre A, 1500 m, maxtid 97 min.

Karta:

Skala 1:4000, ekvidistans 2 m. Kartnorm för sprint. Ritad 2010.
PreO reviderad 2011. Se kartexempel. Stenar ned till ca 90 cm är
redovisade på kartan.

Förbjudna vägar:

Förbjudna stigar är avsnitslade med gulblå band och kryssade på
kartan. Förbjudna vägar är kryssade på kartan, men dock ej
avsnitslade. Samtliga ”små” stigar enligt kartan är förbjudna att
vistas på.

”Extra skärmar”:

I terrängen finns på vissa ställen Roslagsskolans fasta
orienteringskontroller. Dessa är oftast s.k. miniskärmar som skall
bortses från. I de fall dessa skärmar sitter så att man kan förväxla
dem med RM-skärmarna har vi hängt blåa snitslar på dem för att
visa att de inte skall räknas.

Tidkontroller:

Direkt efter målgång. Köa vid stoppskylt tills du blir framropad. 5
alternativskärmar A-Alpha, B-Bravo, C-Charlie, D-Delta samt EEcho. Tempometoden tillämpas, dvs. båda tidkontrollernas kartor
utdelas samtidigt varvid tidtagningen startar. Tidkontrollerna
måste lösas i given ordning och kartan för TK2 får bläddras fram
först när svar avgivits för TK 1. Man får då inte heller titta
tillbaks på kartan för TK1. Tidtagningen stoppas när svar avgivits
för både TK1 och TK2. Max tid 60 sek/kontroll, dvs. totalt 120
sek.

Till TC:

ca 500 m tillbaks till TC efter TK.

Service:

Joel och Julias hembageri säljer bakverk och drycker till
förmånliga priser. Toalett finns, även handikapptoa.

Priser:

RM-plakett till bästa Rospigg och bästa RM lag, snarast efter
tävlingens slut.

Tävlingsledare:

Lina Andersson 0176-10198 / 070-343 26 38

Banläggare:

Jens Andersson 0176-10198 / 070-686 65 50

Bankontrollant:

Lina Andersson

Tävlingskontrollant:

Jens Andersson

VÄLKOMNA
önskar

OK Roslagen

Kartexempel 1.

Kartexempel 2.

