SURAHAMMARS SOK
PM för Natt – SM i PreO
Lördag den 27 oktober 2018
Samling

Vägvisning från rv.66, norra infarten till Surahammar. 2 km. till klubbstugan.

Parkering

I anslutning till klubbstugan 0-50m.

T-regler

Enligt SOFT:s regler för precisionsorientering

Karta

Karta i skala 1: 4 000. Uppförstorad från 7 500. Ekvidistans 2,5m. Laserdata 2016.
Kartritare Marie Åsberg. PreO-reviderad av Rolf Karlsson och Olle Granath 2018.

Tidtagning Tidtagning sker på banan med sportident, start och målstämpling. OBS! Ange ert
SI: nummer till sekretariatet när ni anländer till klubbstugan.
K-stämpling Görs med egen stiftklämma. Stämpling ska ske i kontrollordning.
Start

Första start 18.00.
Tävlande får ta sig med egna bilar till Ishallen, där parkering finns. Karta som visar
vägen till P erhålles i klubbstugan.
Orange/vit snitsel till start. Elit har TK på väg till start, med köstart enligt startlista.
Pre-A och B har tidstart enligt startlista och har TK efter målgång.
Avstånd. Elit P - TK 500m, TK – start 120m. Pre-A och B har P – start 700m.

Tidkontroll Pre Elit har 3 uppgifter med 6 alternativa reflexer. Maxtid 90 sek. Varning 20 sek.
kvar. Strafftid 60 sek. vid felaktigt svar. Alfa-Bravo-Charlie-Delta-Echo-Foxtrot.
Pre-A har 2 uppgifter med 5 alternativa reflexer. Maxtid 90 sek. Varning när 10 sek
är kvar. Strafftid 90 sek. vid felaktigt svar. Alfa-Bravo-Charlie-Delta-Echo.
Pre-B har 1 uppgift med 5 alternativa reflexer. Maxtid 60 sek. Varning 10 sek. kvar.
Strafftid 120 sek. vid felaktigt svar. Alfa-Bravo-Charlie-Delta-Echo.
Tempometoden används.
Banor

Banorna fördelar sig på 2 bandelar. Elit har 1140m. och 520m. Pre-A och B har
940m. och 520m. Tidsuppehållet har en gångväg på 720m.
OBS! Kom ihåg att det är 2 start och 2 målstämplingar.
Elit 1660m. – maxtid 107min. Pre-A 1440m. – maxtid 104min. Pre-B maxtid 99 min
Elit och Pre-A.
Pre-B

Falska kontroller kan förekomma.
Inga falska kontroller

Förbjudet
område

Tillåtet att röra sig på den centrala gång/ cykelbanan.
Alla avstickare från denna är förbjudet område.

Mål

Efter målgång och tidkontroll åker ni tillbaka till klubbstugan, där startkortet lämnas
och SI-pinnen avläses vid sekretariatet.

Reservlista Elitklassen, Natt – SM har enligt gällande uttagningskriterier gallrats till de 30 bäst
rankade enligt SM-listan. Utöver dessa tillkommer 1 deltagare med Wild Card och

1 utländsk deltagare. De som inte kvalificerat sig har placerats i A-klassen samt på
en reservlista och kommer vid återbud att plockas upp i Elitklassen.

Återbud
Elitklass

Deltagare i Elitklass måste ovillkorligen lämna återbud om de får förhinder att
delta. Återbud lämnas snarast möjligt till tävlingsledaren per telefon/sms, dock
absolut senast 17.30 på lördag kväll.
.
Lista över deltagare på reservlistan som erbjuds plats i Elitklassen kommer att anslås i klubbstugan. De som accepterar uppflyttning måste bekräfta detta till tävlingsledaren, annars går det vidare till nästa namn på listan.

Öppna
Banor

Öppen A och Öppen B. Anmälan sker i sekretariatet 17.00 – 18.30.

Service

Marka med fika och hamburgare finns. Toaletter, inkl. handikapptoalett, finns
enbart i klubbstugan.

Priser

Till de bästa i varje tävlingsklass samt SM-medaljer till de 3 bästa svenskarna i
Elitklassen. Prisutdelning sker omedelbart efter tävlingens slut.

Tävl.ledare Magnus Thornell 076-8007770
Banläggare Rolf Karlsson 070-7153326
Ban/tävl.
Olle Granath
Kontrollant
Tävl. jury

Magnus Sterner SMOL, Stefan Larsson Rehns BK, Göran Andersson Attunda OK

Upplysning Rolf Karlsson 070-7153326, 2206karlsson@telia.com.

Surahammars SOK hälsar Er välkomna!

.

