Tävlings PM för MTBO – Kalmarsunds cupen
Deltävling 1, Kalmar OK, onsdagen 15/5
Arenan:

Kalmar OK klubbstuga, Tingbystugan, Smedby. GPS koordinater:
N 56 41,132´ E 16 12,943´.

Klassindelning

Anmälan:

Anmälan i Eventor https://eventor.orientering.se/Events/Show/25231
före söndag 12 maj 23.59. Efteranmälan kan göras vid Arenan mellan
17.30-18.30. Anmälan kan även ske till sonny.myrefelt@telia.com
Kostnad 100kr per deltagare/äldre än 17år, 50 kr per deltagare/16 år
och yngre. Ingen avgift för ÖM5. Swish eller kontanter vid Arenan.

Kartställ

Möjlighet att låna men begränsat antal.

Karta

Skala 1:10 000 upp tom 45 samt ÖM5. 1:7500 HD50-. Ritad
enligt MTBO normen.

Stämpelsystem:

Sportident, egen bricka. Lånebrickor finns på
arenan.

Hjälm

Cykelhjälm skall används. Ingen hjälm ingen
start!

Start:

Start sker mellan kl 17:30 till 18:30. Fri starttid sk
startstänpling tillämpas Avstånd till start 1500m.

Startprocedur

Töm och check av brickan görs vid start. För
samtliga klasser gäller startstämpling. Kartan
erhålls 1 min före start. 1 min startmellanrum i
samtliga klasser. Funktionär släpper minutvis.

Kontrollmarkering

Skärm, stämpelenhet med kodsiffra.

Målgång

Terrängbeskrivning

Målstämpling ska ske i målenheten vid
mållinjen. Avläsning av bricka hos funktionär.
Ett stigrikt och vägrikt område. Stigar med
olika svårighetsgrad och farthållning. Nyligen
avverkade områden finns. Svag kupering.

Varning/Viktigt

Väg till start svagt trafikerad men kör
försiktigt och var observanta.

MTBO regler

Får ej lämna stigar eller vägar för att gena i
skogen. Cykeln skall vara med hela banan.

Praxis

Håll höger vid möten. Omkörning sker på
vänstersida. Om du stannar för att läsa kartan
vid kontrollen, flytta dig så du ger plats för
stämpling. All deltagande sker på egen risk.

Resultat

Anslås i efterhand på Kalmar OK hemsida och i
eventor.

Priser

Prisutdelning för Kalmarsundscupen sker efter
sista deltävlingen.

Faciliteter

Omklädning och dusch finns vid Arenan Kalmar
OK klubbstuga.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler och tävlingsanvisningar.

Huvudfunktionär

Sonny Myrefelt tel. 0761338233 E-post;
sonny.myrefelt@telia.com Hemsida;

https://idrottonline.se/KalmarOK-Orientering
se även facebook
https://www.facebook.com/groups/12101
1211289401/

