PM
Kvillebyns SK hälsar er välkomna till första deltävlingen i PreO Väst 2019

Arena

Buars ryttargård, GPS 58°47'19.5"N 11°14'55.1"E. Vägvisning från mot 108 vid E6.
Parkering i anslutning till Arenan, max 200 meter.

OBS!

Det går hästar i en hage alldeles i anslutning till arenan. Dessa är lättskrämda djur så
uppför dig PreO-mässigt (lugnt och stilla) även utanför tävlingsbanan och låt bli att
vifta med paraplyer och dylikt.

Betalning

Svenska klubbar faktureras, utländska klubbar betalar kontant i svensk valuta på plats
före tävlingen.

Första start

Klockan 13.00. Ca 1200 meter till start. Brant backe, rullstolsburna får köra med egen
bil uppför backen och parkera ca 300 meter från start, där finns även en toalett.

Banor/maxtid

Banorna är uppdelade i två delar. Alla banor är totalt 1235 meter. Tiden på banan mäts
med SportIdent, glöm inte att tömma och checka brickan innan start. Hyrbrickor
hämtas och lämnas tillbaka på sekretariatet.
Elit har 28 kontroller total maxtid 122 minuter. A 19/114, B13/90. Rullstolsburna
tävlande har 20 min extra.
Elitklassen lämnar startkort och karta vid målet efter första delen, A och B klass tar med
sig karta och startkort till del två.
Vid kontroller E6, A5, B4, och E10, A6, är det tillåtet att gå utanför stigen, röd markering
på kartan markerar visar var. Vi kommer inte att ha någon karantän, utan vi litar på de
tävlandes känsla för fair play.
De öppna banorna går att köpa mellan 12,00 och 13,00. Start mellan 13,00 och 13,30.
De öppna banorna har inga tidskontroller utan går direkt till starten. Pris 100 kr.

Tidskontroller

Elit klassen har TK före start. A och B har TK före del 2. Elit har sex skärmar och tre
uppgifter, A har två uppgifter och B har en uppgift, både A och B har fem skärmar, TK
för A och B är belägen före del två. Tempo metoden tillämpas. Maxtid och strafftid per
kontroll, Elit klass 30-60, A 45-90, B 60-120.

Kartan/terräng

Kartan är i skala 1:4000, ekv 2,5m. Ritad 2015 av Göran Olsson inför Nordic Match
2015. Viss revidering 2016 och 2019 av kurvbild. Mestadels öppen tallhed,
lättframkomlig grusväg. Nära vindsnurror kan kompassen visa fel. På grund av den torra
väderleken så kan vattensamlingar vara mycket mindre än de är ritade på kartan.

Falska kontroller

Förekommer E och A. Om skärmen sitter fel på rätt objekt skall avståndet vara
betydande, om skärmen sitter på ett annat objekt kan avståndet vara betydligt mindre.
Kartan är bra, men det kan finnas linjer som inte är 100 % OK. Använd kartläsning för
bekräftelse.

Service

Servering och handikapptoalett vid arenan.

Funktionärer

Tävlingsledare Magnus Danielsson, Kvillebyn
Banläggare Bosse Sandström, Kvillebyn,
Ban och tävlingskontrollant Bengt Karlsson, Idefjorden
IOF Advicer Knut Ovesen, Lardal, Norge

Jury

Per Stålnacke, AAs NMBU
Sören Saxtorp, Ballerup OK
Owe Andersson, OK Löftan

Jury

Per Stålnacke, AAs NMBU. Sören Saxtorp, Ballerup OK. Owe Andersson, OK Löftan.

