INBJUDAN

Ungdomsserien söder, krets 3
OK Södertörn, Skogsluffarnas OK,
Järla Orientering, Söders-Tyresö
Torsdag den 2 maj 2019
Samling
OK Södertörns klubbstuga, Farstanäset, avfart från Ågestavägen strax söder om Farsta.
Parkering
Parkering vid klubbstugan. Ont om platser, försök samåka.
Allmänna kommunikationer
Se tidtabell på www.sl.se. Sök på adress Orienterarvägen 10. Närmaste busshållplatser är
Svartviksvägen (1275 m) och Farstanäsvägen (996 m).
Karta och terräng
Svartviksskogen, ekvidistans 4 m, skala 1:10 000 för alla klasser. Måttligt kuperad
Södertörnsterräng med detaljrika höjdpartier. God framkomlighet med inslag av sankmarker
av varierande storlek.
Klasser
Inskolning, U1, D10, H10, U2, D12 kort, H12 kort, D12, H12, U3, D14 kort, H14 kort, D14,
H14, U4, D16 kort, H16 kort, D16, H16
Anmälan och anmälningsavgift
Ordinarie anmälan i Eventor senast torsdagen den 25 april kl 23:59, 65 kr per deltagare.
Efteranmälan senast måndagen den 29 april kl 23:59, mot 50% förhöjd avgift 95 kr. Anmälan
på plats i mån av karttillgång, mot 100% förhöjd avgift 130 kr. Om inget bricknummer anges
tilldelas hyrbricka till en kostnad av 30 kr. Anmälningsavgiften faktureras deltagande
förening efter tävlingen.
Start och banor
Första start kl 18:30. U-klasser och Inskolning, preliminärt kl 18:30-19:30.
”Glada och ledsna” gubbar finns på Inskolningsbanan för att visa om man är på rätt eller fel
ledstång. Följeslagare/uppföljare får följa med som skugga i U-klasser och Inskolning om det
görs på ett diskret vis. Skuggan ingriper endast när problem uppstår. Svartvit karta finns för
”skuggorna” vid start. Par/patrull är tillåtet i kortklasser, U-klasser och Inskolning. Poäng
och tid räknas på sista person i mål i patrullen.
Kontrollbeskrivningar och startmetod
Lösa kontrollbeskrivningar finns, men är också tryckta på kartan. Normal startmetod
används i huvudklasserna. Startmellanrummet är minst 1 minut. Inskolning och U-klasser
har fri starttid - Stämpelstart. Deltagarna får kartan före start.
PM, startlista och resultat
PM, startlista och resultat publiceras i Eventor. Resultat anslås på arenan och via liveresultat.
Poängberäkning enligt anvisningarna för ungdomsserien 2019.
Service
Dusch och toaletter i begränsad omfattning. Marka med normalt sortiment.
Upplysningar
Tävlingsledare: Ulf Lundin (info@ulflundin.nu)
VÄLKOMNA!

