PM
Övertorneå IF hälsar välkommen till
NOF-cup i skidorientering lördag den 19
januari 2019
SAMLING OCH
PARKERING :

Övertorneå IP intill Isladan Tornedalium. Vägvisning från väg 99

STARTTID:

Medeldistans första start kl. 10.00.
Sprint första start kl. 13.00.
Öppna klasser har fri starttid mellan kl. 10.00-11.00 och 13.00-13.30

STARTPLATS,

Samtliga klasser startar inne på IP och åker sedan ut genom grinden norr
om läktaren till startpunkten på andra sidan väg 99
D/H16 och yngre samt öppna klasser erhåller kartan 1 minut före start. För
övriga klasser gäller att kartan erhålls vid starttillfället. Vid sprinten gäller
får klasser äldre än HD16 15 sekunder innan start.

SKUGGNING:

Tillåten på öppna banor

STÄMPLING:

Emitag touch-free.
Kontrollenheten får inte beröras utan stämpling registreras då tagen befinner
sig inom 30-50cm från kontrollen. Då emitagen blinkar är stämplingen
genomförd.

SPÅRUPPLYSNING:Heldragna spår på kartan är breda och körda med pistmaskin.
Streckade spår är smalare spår körda med sladd.
.
KARTA:
A4 format och färgutskrift i skala 1:10 000 på medel och skala 1:5 000 på sprint
TERRÄNG:

Kuperad skogsmark.

MÅL:

Målregistrering sker då mållinjen passeras. Innan start får inte målområdet
beträdas av tävlande msom medför emitag för att inte tidtagningen ska få
onödiga felkällor pga målregistreringar innan start.

ÖPPNA BANOR:

Medel
Ö1
Ö3
Ö5

START STÄMPLING:

2 450 m
3 130 m
6 450 m

Gäller för öppenklasser.

Sprint
Ö1
Ö3
Ö5

1 280 m
2 100 m
2 880 m

DUSCH OCH
TOALETTER:

Toaletter finns i serveringen samt på ishallssidan. På ishallssidan finns även
ett större rum som kan användas som värmestuga. Pga av Ishockey-DM är
samtliga omklädningsrum på IP upptagna varför omklädning för
skidorienterarna är bokat på Övertorneå simhall vid sporthallen.
.

SERVERING:

Enkel servering, Kaffe, läsk, smörgåsar, bullar
.

PRISER:

Nej

UPPLYSNINGAR:

Henry Barsk, tävlingsledare, 070-693 72 71

Övrigt:

Beslut om inställande eller flyttning av tävling pga kyla tas lördag klockan
0615 och meddelas via eventor.

LYCKA TILL !

