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PM
Fjäll-ol Lång 3 + 3
Lördag den 2 juli 2011
Samling:

Högfjällshotellet i Sälen. Vägvisning från riksväg 71.

Parkering:

Avstånd parkering - TC 200-400m. P-avgift 20 kr.

Startlista:

Kan ses på Malungs OK:s hemsida www.malungsok.se samt vid TC och
startplatsen.

Strukna klasser:

H16K

Sammanslagna
klasser

H18 till H20, D18 till D20,

Start:

Första start klockan 11.00. Efteranmälda startar före. I Öppna klasser
samt Inskolning fri starttid 11.00-13.00.

TC – Start:

Start 1: Samtliga klasser. Orange/vit snitsel ca 1500m väg.

Nummerlappar:

Bäres av HD21E, HD20E samt HD18E. Självservering vid start.

Angivelse:

Lös angivelse erhålls 2 minuter före start. Inga tryckta angivelser på
kartan.

Stämplingssystem: Samtliga deltagare skall använda sig av EMIT:s elektroniska
stämplingssystem. Hyrda brickor finns i klubbpåsen vid TC. Deltagare
som deltar både fredag, lördag och söndag behåller sina brickor till
söndag. Alla kodsiffror med nummer 200 och högre visar fel hundratal.
Ex. 231 visar 31. Gäller brickor med display. Borttappad hyrbricka
debiteras respektive klubb med 500kr/st
Glöm ej att lägga i backuplappen i brickan
Ni som anmält egna brickor kontrollera i startlistan att det är rätt
nummer på EMIT-brickan.
Startprocedur:

Nollning av brickan görs vid starten. När det är 5 sekunder kvar till start
läggs brickan i startenheten och lyfts i startögonblicket.
Ungdomsklasserna erhåller kartan en minut före start övriga, i
startögonblicket.

Målgång:

Stämpling sker på mållinjen. Efter målgång följ fållan till utläsningen.

Överdrag:

Transporteras från starten till TC
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Öppna klasser
samt Inskolning:

Möjlighet till direktanmälan vid TC. Anmälan mellan 10.00-12.00.
Start mellan 11.00-13.00.
Anmälningsavgift 17 år och äldre 100 SEK, övriga 55 SEK.
Brickhyra 25 SEK.

Efteranmälan
tävlingsdagen:

Mot dubbel startavgift kan man efteranmäla sig på tävlingsdagen
senast kl. 10.00

Miniknat:

Start mellan 10.00-13.00. Avgift 20 kr.

Karta:

1:7500 för HD70 och äldre. 1:15000 för HD 16-35 Övriga 1:10000.
5 m ekv. för alla kartor. Offsettryck för alla utom HD70 och äldre.
Kryss (X) på karta är anslagstavla i terrängen.
Kartritare Kenneth Kajsajuntii.
Vid torr väderlek kan gölar vara uttorkade.

Terrängbeskrivn. Terrängen är fjäll- och skogsterräng med branta sluttningar, raviner
och ett fåtal stigar. Framkomligheten är mycket god. Kupering från
svag till stark kuperad. Ungdomsbanorna går i öppen skogsmark med
god framkomlighet och flack terräng.
Kontrollerna:

Sitter bitvis mycket tätt var noggrann med att KOLLA KODSIFFRAN.

Vätskekontroll:

Finns för H21E, H21, D21E, H20E och H18E. Ta gärna med eget
vätskebälte.

Toaletter:

Vid TC och i begränsad omfattning vid start. Använd om möjligt
toaletterna vid TC.

Dusch:

Varmdusch utomhus ca 300m från TC. Följ blå/vit snitsel.

Prisutdelning:

Inskolning får sina priser direkt efter målgången mot uppvisande av
kartan.
I öppna klasser lottas priserna ut.
I klasserna HD 20 samt HD35 och äldre får endast segraren pris.
Priserna kan avhämtas vid prisutdelningen när klassen är klar.
Övriga klasser prisutdelning efter påannonsering av speaker.
Antal priser anges på resultattavlan.
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Sportförsäljning: Letro sport finns på plats.
Marketenteri:

Finns vid TC.

Barnpassning:

Finns vid TC. Avgift 20 kr.

Sjukvård:

Finns vid TC.

Viltrapporter:

Lämnas på anvisad plats intill målet.

Tävlingsregler:

SOFT:s regler gäller.

Ändringsavgift:

Med anledning av det ökande antal ändringar av till exempel
bricknummer mm har vi beslutat att ta ut en avgift på 20 kr. De tjänster
det gäller är kassbyte, namnbyte, brickhyra samt brickbyte.

Tävlingsregler:

SOFT:s

Huvudfunktion:

Tävlingsledare

Karl-Erik Sigfrids
070-533 23 47
e-post: info@byggteknik.se

Banläggare

Britta och Hans Daniels
e-post hansad@tele2.se

Bankontrollant:

Tord Hederskog.

070-337 16 85

Tävlingskontrollant: Alf Larsson

Upplysningar:

Kansli

Per Harkman
0280-719 85
E-post:
kansli@malungsok.se

Malungs OK

Hemsida: www.malungsok.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
önskar

Malungs OK Skogsmårdarna

