PM
ungdomsseriens kretstävling 2 för
Haninge SOK, Snättringe SK och IFK Enskede
tisdagen den 14 maj 2019
Samling

Arenan är beläget vid Åbyskolan, Björnvägen 38 i Västerhaninge:
https://goo.gl/maps/zAzYFsstPhs28iJG8

Parkering

Ingen organiserad parkering på grund av att skolan firar fritidshemmets dag
på fotbollsplanen. Vi hänvisar till allmänna parkeringar i närområdet. Se
separat parkerings-PM för mer information. Ont om parkeringsplatser i
området så samåk gärna.

Allmänna
kommunikationer

Se www.sl.se, närmaste busshållplats är Björnvägen cirka 400 meter
från Åbyskolan.

Klassindelning/svårighet/banlängd
Klass

Svårighetsgrad

Huvudklasser
D16
violett
D16 K orange
D14
orange
D14 K gul
D12
gul
D12 K vit
D10
vit

Banlängd
(km)

4,3
4,0
4,0
3,0
3,0
2,3
2,3

Klass

H16
H16 K
H14
H14 K
H12
H12 K
H10

Svårighetsgrad

violett
orange
orange
gul
gul
vit
vit

Banlängd
(km)

5,5
4,0
4,0
3,0
3,0
2,3
2,3

Klass

Svårighetsgrad

Banlängd

Inskolnings- och u-klasser
Inskolning grön
1,7
U1
grön
1,8
U2
vit
2,3
U3
gul
3,0
U4
orange
4,0

Anmälan och
Anmälan via Eventor inklusive SI-nummer. Ordinarie anmälan senast
anmälningsavgifter torsdagen den 9 maj, kl 23.59. Avgift 65 kr per deltagare. Efteranmälan mot
50 % högre avgift fram till lördagen den 11 maj, kl 23.59. Par/patrull är
tillåtet i kortklasser, U-klasser och Inskolning. Poäng och tid räknas på sista
person i mål i patrullen.
I mån av kartor anmälan på plats på arenan till 50 % högre avgift.
Om inget bricknummer anges tilldelas hyrpinne till en kostnad av 30 kr. Ej
återlämnad pinne faktureras med 500 kr. Anmälningsavgiften faktureras
deltagande förening efter tävlingen.
Karta

Ektorp-Rudan, ekvidistans 4 m, skala 1:10 000 för samtliga klasser.

Terrängbeskrivning Tävlingsområdet är stigrikt men innehåller även svårare områden med
detaljrika höjdpartier. Framkomligheten och sikten är mestadels god.
Måttlig kupering.

Start och banor

Första start kl 18:30. Efteranmälda lottas in i startlistan.
Fri starttid i U-klasser och Inskolning, kl 18:30-19:15.
Till start: 540 m, orange/vit snitsel. Ingen toalett vid starten.
”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.

Kontrollbeskrivningar

Kontrollbeskrivning av internationell typ (symboler).
Lösa kontrollbeskrivningar samt förtryckta på kartan.

Startmetod

Sportidents stämplingssystem används. Nollning av SI-pinne sker vid
starten. Bestämd starttid enligt startlista i huvudklasserna. Deltagarna får
kartan 1 minut före startsignal. U-klasser och Inskolning har fri starttid stämpelstart. Deltagarna får kartan före start.
Hjälp finns vid starten för de som behöver.

Avläsning av
SI-bricka

Samtliga deltagare måste passera sekretariatet på arenan och läsa av sin
bricka efter målgång. Detta gäller även löpare som bryter tävlingen.

Förbjudna
områden

Violettmarkerade områden på kartan samt tomtmark är förbjudna att
beträda.

Kontrollintagning

Vi börjar ta in kontrollerna kl 21.00.

Omklädning, dusch Inomhus vid arenan
och toalett
Service

Enklare servering (ingen läsk, godis eller hamburgare)
Första hjälpen – omplåstring

PM, startlista
och resultatlistor

Anmälan innebär att publicering på Eventor
accepteras. PM och startlista samt resultat
publiceras på Eventor. Banorna läggs efter
tävlingen upp på Livelox.
Under tävlingen finns resultat online på:
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?
comp=15540
På Android-mobiler går det även att använda
appen: LO – Live resultat Orientering
Du kan även fota QR-koden till höger.

Poängberäkning

Enligt anvisningarna för ungdomsserien 2019.

Tävlingsledare
Banläggare

Therese Sjöberg, theresem@kth.se, 073-035 31 59
Ulf Persson

Varmt välkomna önskar IFK Enskede!

