PM för Mälarmårdsdubbeln
Medel lördag 21 september 2019
Lång söndag 22 september 2019
Samling

Hagtorp, vägvisning från länsväg 687 mellan Hälleforsnäs och Mellösa.
Därefter ca 2 km till tävlingsarenan.

Parkering

Avstånd P - arenan ca 200 m. Parkeringsavgift 20 kr. Betala gärna med
Swish innan ankomst till nummer 123 590 06 18 (mottagare OK Tjärnen).
Märk betalningen ”P”.
Husvagn och husbilsparkering/-camping på anvisad plats, 400 m från arenan.
Avgift 100 kr/natt.

Start lördag

Första start lördag kl 11.00. Efteranmälda startar före. Öppna banor, inskolning
och U-klasser har fri start kl 10:30 – 12:00. Avstånd till start 600 m. Orange-vit
snitsel. OBS! Vägen till start går längs vägen. Iakttag försiktighet!

Start söndag

Första start söndag kl 10.00. Efteranmälda startar före. Öppna banor, inskolning
och U-klasser har fri start kl 09:30 – 11:00. Avstånd till start 100 m. Orange-vit
snitsel. OBS! Vägen till start korsar vägen till parkeringen. Iakttag försiktighet!

Karta

Hälleforsnäs SO. Ursprungligen ritad 1997. Senast reviderad 2019 av Roy
Fransson. Ekvidistans 5 m.

Kartskala

1:10 000: H/D 10 – H/D 40, inskolning, U1, U2 samt ÖM9.
1:7 500: H/D 45 och äldre samt ÖM1 – ÖM8.
Detta gäller båda dagarna (dispens från SOF på långdistansen).

Kontroll definitioner

Finns lösa vid starten samt tryckta på kartan.

Terrängbeskr. Terrängen på lördagen är måttligt kuperad, men innehåller också några
branta sluttningar (både uppför och utför). Vegetationen är varierad och
består av både gammal skog med god sikt och löpbarhet, gamla och nya
hyggen samt några grönområden. Tämligen många stigar och släpstigar
samt en grusväg finns i tävlingsområdet.
Söndagens långdistans är måttligt kuperad. Vegetationen består mestadels
av gammal skog med god sikt och löpbarhet. Där finns också inslag av
grönområden med nedsatt löpbarhet samt gamla hyggen. Närmast start- och
målområdet finns ett flertal stigar och släpstigar. Tre grusvägar genomkorsar
tävlingsområdet i dess västra del.
Förbjudna områden

All tomtmark är förbjudet område.

Stämplingssystem

Sportident. Om signal ej erhålles skall stämpling ske med stiftklämma i
kartan. På lördagen finns stiftklämman placerad direkt under SI-enhetens
fästplatta (på den gula käppen). På söndagen finns stiftklämman bredvid
SI-enheten. Hyra av SI-pinne 30 kr. Borttappad pinne debiteras 450 kr.

Öppna
klasser

Lördag: ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8. Försäljning kl. 09:30 – 11:45
Söndag: ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8, ÖM9. Försäljning kl. 8.30 - 10.45.
Betalning kan göras kontant, mot faktura eller med Swish 123 590 06 18.

Inskolning
U-klasser

Skuggning är tillåten i Inskolnings- och U-klasser.
Ledsna och glada gummor på inskolningsbanan.
Fri start gäller i dessa klasser.

Ändrade
Klasser

Strukna klasser lördag: D12K, D20, D35, D80, H14K, H16K, H20 och H35
Strukna klasser söndag: D12K, D17-20K, D20, D35, H12K, H16K, H17-20K,
H20 och H21K

Nummerlappar HD14 och HD16 har nummerlapp båda dagarna. Självservering vid start.
Snitslade
sträckor

Otydliga stigar är vitsnitslade. På lördagen saknas ledstång mellan första
och andra kontrollen för klasserna inskolning, HD 10 samt U1. Sträckan är
snitslad med röd/vit snitsel. Sträckan är markerad på samtliga tävlingskartor
med violett streckad linje.

Vätska

De längre banorna passerar vätskekontroll på söndagen.

Marketenteri

Välsorterat marketenteri med bl.a. hembakade rågkakor,
fikabröd, godis och hamburgare finns i anslutning till målet.

Sportförsäljning Letro sport, endast lördag.
Barnpassning

Finns på arenan. Lägsta ålder 18 månader.

Miniknat

Finns på arenan. Start lördag 09:30 – 12:30. Start söndag 09:00 – 12:00.
Avgift 20 kr.

Omplåstring

Finns i anslutning till målet

Dusch

Tempererad utomhusdusch ca 200 m från arenan.

Toaletter

Finns vid arenan. OBS! Inga toaletter vid start.

Internet

PM, startlistor och resultatlistor finns på Eventor.

Prisutdelning

Hederspriser i ungdomsklasserna samt HD 18-21. Utlottning av priser bland
segrarna i övriga tävlingsklasser. Inskolning, U1 samt U2 erhåller sitt pris
vid målgång. Tid för prisutdelning i övriga klasser meddelas av speakern.

Tävlingsregler SOFT:s tävlingsbestämmelser gäller.
Maxtid

2,5 timmar

Huvudfunktionärer
• Tävlingsledare: Anna Löwegren, 070-24 44 878, kok@katrineholmsok.org
• Bitr. tävlingsledare: Ingemar Gustafsson, 070-13 03 546
• Tävlingsadmin: Arvid Sundkvist, 070-64 55 467
• Banläggare: Erik Rundström & Kurt Forslund, Ok Tjärnen
• Ban- & tävlingskontrollant: Roger Larsson, Katrineholms OK
Prissponsorer:

Välkommen till Mälarmårdsdubbeln 2019!

