Oktoberracet
PM
OK Enen välkomnar till Oktoberracet 28/10 2018
medeldistans och final i Uppland League
Arena
Björklund i Skogstibble. Vägvisning från RV72 vid
Ålands kyrka och RV55 vid Ramstalund. Följ
vägvisningen drygt 10 km.

Parkering
Parkering görs på anvisad plats. Avgift 20 kr.
Avstånd till arenan max 1000 m. Vi premierar de
som samåker – 4-5 pers/bil = gratis parkering.
Tänk på vår miljö.
Parkering går att betala med swish nr 123 627
86 26 eller kontant.

Mobiltäckning
Mobiltäckningen i området är
begränsad. Vi kan därför inte garantera
att det fungerar med swish-betalning.
Ta för säkerhets skull med kontanter till
parkering, direktanmälan och markan.
Vi kan inte heller garantera att resultatet
kan laddas upp i Eventor förrän på
söndag kväll. Vi kan tyvärr inte erbjuda
liveresultat.

Start
Start för Öppen Motion (ÖM),
Inskolnings- och U-klasser från kl. 10.30.
Första ordinarie start från kl 11:00.
Efteranmälda lottas in i den ordinarie
startlistan.
Från arenan till start (orange-vit snitsel) 400m.
Ingen toa vid start. Överdragskläder kan
lämnas vid start.
Kartor för HD10 klasser kan hämtas före start vid
informationstältet om så önskas.

Anmälningsavgift
Ungdom 75 kr, övriga 130 kr. Avgiften
debiteras respektive klubb i efterhand.
Löpare representerande utländska

föreningar betalar med swish eller kontant
vid sekretariatet innan start.

Direktanmälan
Till övriga klasser kan anmälan göras på
tävlingsdagen till ordinarie avgifter, mellan
9.30 och 12.00. Start mellan 10.30 och 12.30.
Eventuell betalning på plats kan göras med swish
eller kontant.

Övriga klasser
Inskolning, U1, U2, U3, U4, U5
ÖM 1 (1,8 km) ÖM 3 (2,2 km) ÖM 5 (2,8 km)
ÖM 7 (3,2 km) ÖM 8 (4,6 km)

Vakansplatser
Fem vakansplatser i klasserna HD 10-16.
Anmälan görs på tävlingsdagen till
ordinarie avgift.
Tre vakansplatser i klasserna HD 21, i övriga
huvudklasser en vakansplats. Anmälan kan
endast göras på tävlingsdagen till 100% förhöjd
avgift.

Informationstält
I informationstältet har vi samlat all information om
övriga klasser (inskolning, U-klasser, ÖM). Här får man
hjälp och stöd med att fylla i anmälningsblankett som
sedan registreras i direktanmälan-tältet. Funktionärer
från informationstältet kan följa med till start för att visa
startproceduren.

Nummerlappar
Självservering vid start för HD 14, 16, 21.

Tävlingsjury
Utses av tävlingsledningen på tävlingsdagen.

PM
Priser

Stämplingssystem
Sportident, alla SI-card upp till 11 kan
användas. Hyrbricka tilldelas löpare som ej
anger SI-nummer vid anmälan, kostnad 50 kr.
Förlorad hyrbricka debiteras med 550 kr.

Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 5m. Kartan är
reviderad 2018 av Roger Åsberg och ritad
enligt nya kartnormen ISOM 2017. Kartan är
georefererad enligt SWEREF 99 TM. Kartans
nordlinjer visar de magnetiska nordlinjernas
avvikelse från de geografiska nordlinjerna.
Skala 1:7 500 för HD60 och äldre samt ÖM7.
OBS! Gränslinje är grönmarkerad på kartan.
Certifierad utskrift.

Kontroller
Kontrollerna är märkta med skärm, sportidentenhet och stiftklämma.
Tre reservrutor finns tryckta på kartan.

Kontrolldefinitioner
Tryckta definitioner på kartan för alla klasser,
men lösa definitioner finns för alla vid start.

Terrängbeskrivning
Kuperad och detaljrik terräng med inslag av
öppna partier och sankmarker. God
framkomlighet med få stigar.
I terrängen förekommer spår av
avverkningsmaskiner och terrängfordon som
inte är utmärkta på kartan.
Otydliga stigar som berör barn- och
ungdomsbanorna är förstärkta med vit snitsel.

HD21 - presentkort till segrare.
HD 12, HD14, HD16 - presentkort till placering 13, priser till placering 4-6.
HD10 - priser till alla.
Övriga vuxenklasser – två presentkort lottas ut.
Presentkorten är från Letro Sport och hämtas
på tävlingsdagen.
Vinnare anges på resultattavlan när klassen är
avslutad.
Inskolning, U1, U2, U3, U4, U5 och ungdomar
i ÖM1- plaketter som hämtas vid pristältet.

Service
Tempererad dusch utomhus. Toa finns på
arenan.
Sedvanlig markaförsäljning med hamburgare,
wok och vegetariskt alternativ.
Sportförsäljning (LetroSport) på arenan.
Miniknat är öppet mellan 10.30-12.00. Avgift 20
kr.
Barnpassning finns under tävlingstiden.

Källsortering

Hjälp gärna till att källsortera plast, brännbart
och burkar. Uppmärkta soppåsar finns vid
markan.

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets
tävlingsregler kompletterad med inbjudan
samt tävlings-PM gäller.

Maxtid
90 minuter

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Morten Ingwersen

Bitr. tävlingsledare

Helena Dominique

Banläggare

Bo Singman/JanOlov Rask

Bankontrollant

Gustav Johansson

Tävlingskontrollant

Leif Almqvist, EAI

Bankontrollant
ungdom

Gustav Johansson

Upplysningar

Morten Ingwersen 073-0610013 eller Helena
Dominique 076-1051988

