Prel. PM

Välkommen till PreO DM för Skåne och Blekinge samt KM för PanKristianstad m. fl. klubbar 17 nov. 2018
Karta

Arena/P
Start/mål

Terräng –
bana

Kartutsnitt ur Kjugekull. Laserscannad och ritad 2012 av Kenneth Kaisajuntti. Reviderad
2017. Ritad i skala 1:5 000. Ekv. 2,5 m. Dagens karta är uppförstorad till 1:2500 .
Större stenar är formritade. På dessa stenar är centreringen av kontrollringen på
sidan av stenen.
Stigar kan vara otydliga p.g.a. mycket löv.
Kartan vid tidkontrollen är något mer detaljerad.
Kjugekull, Hembygdsgården. Vägvisning, skärm E66 avfart 41 vid Fjälkinge, 7 km öster om
Kristianstad. Från E66 är det c:a 8 km, följ vägvisning med skärmar.
Från parkeringen är det c:a 300 m, motlut. Hembydsgården är öppen, egen fika.
Till start röd/gul snitsel 150 m.
Fri starttid mellan kl. 10.30 – 12.30. Start och målstämpling med Sport Ident.
Mål c:a 125 m från arenan.
Direkt från mål går Du till tidkontroll, c:a 100 m.
Gå till arenan 225m och stämpla ut och lämna kontrollkortet.
FACIT anslås efter kl. 12.30 när alla har startat.
Mycket unikt område med mycket stenar, både mindre och större.
Banan går på stigar men på några ställen, som är markerat i terrängen, får Du gå utanför
stig, avsnitsling med blå/gula band.
Stigar och vägar som är markerade med kryss/streck på kartan och/eller med blå/gula
band i terrängen får ej beträdas.

Klass och
banlängd

Tävlings –
regler

Klass PreA. Banan är 1100m med 20 kontroller. Max. tid 113 min.
OBS! – PreA kan ha falska kontroller d.v.s. i kontrollringens mitt finns ingen skärm
– då stämplar Du i ruta Z, längst ut till höger på kontrollkortet.
PreB, lättare, 1000 m med 15 kontroller, Max. tid 90 min. Inga falska kontroller.
Enl. SOFT:s PreO grupps bestämmelser.
*På något ställe är kontrollskärmarna för 2 olika kontroller nära varandra och då finns
röd/vit snitsel som delar kontrollområdena.
Det förekommer att 2 kontroller/uppgifter har samma skärmar.
Kontrollera noga så Du stämplar i rätt ruta – ”dubbelstämpling” ger ingen poäng.

Tidkontroller

Du får kartan rätt passad och så fort som möjligt ska Du bestämma och klart och tydligt
säga eller peka på ”pekbräda” vilken Du anser är rätt av de 5 skärmar – A, B, C, D eller E
En av skärmarna är rätt.
PreA: Deltagarna får 2 kartor (en uppgift på varje) samtidigt.
När Du svarat på den översta kartan bläddrar Du själv till nästa karta. Max.tid 90 sek.
Vid fel svar: tidtillägg med 90 sek/kontroll.
PreB :en uppgift. Max.tid 60 sek. Vid fel svar tidstillägg med 120 sek.
Den som har flest rätt på kontrollerna på banan och kortast tid vid
tidkontrollerna/en vinner.

SERVICE

Toaletter inkl. handikapptoalett finns på arenan.
Uppehållsrum finns i Hembygdsgården där Du kan inta Din medhavda fika.
Prisutdelning så snart tävlingen är avslutad.

Banläggare
Tävl.ledare
Ban-tävl.ko

Roland Ekelöf 0706 320496
Inga-Britt Bengtsson 0708 661159
Inga Gunnarsson 0768 81065

Jury

Roger Andersson Halmstads OK, Niklas Edvardsson Hästveda OK,Per Holmberg Ronneby OK

Var och en löser kontrollproblemen självständigt! Tystnad vid kontrollerna!
Vi önskar Er lycka till!

