Preliminärt PM
Ungdomsstafetten
Söndagen den 6 oktober 2019
Parkering till arena

Följ snitseln till arenan, området söder om parkeringen är tävlingsområde.

Klubbkuvert

Ej avhämtade klubbkuvert hämtas på söndagen vid sekretariatet från kl 8.00.

Lagregistrering

OBS: Namn och bricknummer för deltagare i respektive lag SKA vara registrerat i
Eventor senast 21.00 lördag. Vänligen respektera detta, det underlättar avsevärt
för sekretariatet.

Lagändring

Brickändringar på tävlingsdagen undanbedes. Ändring av laguppställning endast vid
akut sjukdom.

Nummerlappar
och banor

Nummerlappar finns i lagkuvertet. Återanvänd lördagens säkerhetsnålar.
Nummerserie: 301-=3-manna, 401-=4-manna och 701-=7-manna.
Färg på nummerlapparna:
Sträcka
1
2
3
4
5
6
3-manna
Grön
Rosa
Vit
4-manna
Grön
Rosa
Blå
Vit
7-manna
Grön
Rosa
Blå
Turkos
Gul
Röd

Skuggning

Start

7

Vit

Skuggning före eget lopp får endast utföras i 3-manna och öppna klasser utom för
löpare som senare ska delta i annan stafettklass, ungdomsklass eller
rankingmeriterande klass. En skuggningskarta per 3-mannalag finns vid
växlingsfållan.
Ungdomens 7-manna
4-manna
3-manna

10.00
10.20
10.40

Starthjälp

Starthjälp finns vid startpunkten.

Upprop

Sker 5 minuter före start.

Förvarning

Cirka 90 sekunder innan växling.

Växling

Inkommande löpare väljer fållan för stafett. Löparen stämplar på mållinjen vid
någon av stämplingsenheterna. Kartan lämnas och löparen fortsätter fram till
kartplanket, tar sitt lags karta/or och lämnar över den/dem till nästa löpare. Att ta
fel karta/or medför diskning. Efter växling går löparen till SI-avläsning.
OBS: Även om du bryter måste avläsning ske.
Utgående löpare tömmer och checkar SI-pinnen vid start- och växlingsområdet.
En ledare från varje klubb får före start gå in i växlingsfållan och visa löparna hur
växlingen fungerar.

Målgång

Inkommande löpare väljer fållan för stafett. Löparen stämplar på mållinjen vid
någon av stämplingsenheterna. Placering avgörs av måldomare. Därefter ska SIbrickan läsas av.
OBS: Avläsning måste ske även om du bryter.

Omstart

Då det segrande laget i 7-manna kommit i mål ges samtliga löpare vars lag inte
växlat till sista sträckan möjlighet att starta om. Information om omstart lämnas av
speakern. Eventuell omstart i övriga klasser lämnas av speakern.

Stämplingssystem

Sportident. Töm och check finns vid ingång till start- och växlingsfålla.

Klädsel

Heltäckande.

Karta

Revingehed, reviderad 2019.
Kartritare Christer Ljungquist och Gert Nilsson, Lunds OK.
Kartutskrift: Gert Nilsson. Kartnorm ISOM 2017. Laserutskrift.
Kartskala: 1:10 000.

Angivelser

Kontrollangivelsen är tryckt på kartan.

Terräng

Omväxlande löv- och barrskog med stort inslag av hedmark. Kuperingen är svag till
måttlig. I huvudsak god framkomlighet, men det förekommer även områden med
tät undervegetation. Området är ett militärt övningsområde varför nya stridsvagnsspår kan finnas som inte är med på kartan. Det förekommer också militära byggnader och skjutbanor. De senare är markerade som förbjudet område.
Ingen militär verksamhet förekommer under tävlingsdagarna. Dock kan skjutbanor
användas och övningar pågå i angränsande områden.
Små stenar, ner till 0,5 m, finns redovisade på kartan.

Lokala och
ovanliga tecken

X

Övningsobjekt, vedtrave m.m.

Skyttevärn (karttecken). Ser ut som grävda diken i terrängen.
Skyttevärn (kontrolldefinition).
Snitslade stigar

Några otydliga stigar är stödsnitslade med vit snitsel.

Förbjudna
områden

Tomtmark och andra, på kartan, markerade områden.
Skyltar som anger tillträde förbjudet gäller endast om området är markerat som
förbjudet på kartan. Detta gäller t ex samtliga skjutbanor i området. Det förekommer nämligen även andra (ofarliga) övningsområden som är förbjudna för allmänheten, men som vi har tillstånd att vara på under tävlingarna. Man får dock inte
klättra på hinderbanehinder.
Det finns tomma hus-skal och fasader i området som är till för militär övningsverksamhet. Man får INTE passera genom dörrhål och fönstergluggar i dessa fasader,
utan måste gå/springa runt om. Dessa hål är inte markerade på kartan, och är markerade med blå-gul snitsel på ”husen”.

Kontroller

Vid kontrollen finns OL-skärm, stämplingsenhet och stiftklämma. Får du inte klarsignal stämplar du i reservruta på kartan med stiftklämma och meddelar vid målgång. Kontrollera kodsiffran noga, bitvis sitter kontrollerna tätt.

Max tid

2.5 timmar.

Viltrapport

I anslutning till målet.

Dusch

Omklädning och varm dusch inomhus i anslutning till arenan.

Marka

Välförsett utbud i markan.
Tänk på miljön – ta med egen mugg, tallrik och bestick. Då får du rabatt på priset!

Sportförsäljning

SM-sport.

Första hjälpen

Finns framför duschhuset.

Barnpassning

På vägen mellan parkering och arenan från kl 9.30.

Miniknat

I anslutning till arenan från kl 9.30.

Prisutdelning

Prisutdelning sker så fort klasserna är klara.

Tävlingsledare

Kristina Spångberg, 0707-993368, kristina.hallander@gmail.com

Banläggare

Anders Freij, 0708-18 27 62

Pressansvarig

Stefan Magnusson, 0739-83 78 38

Ban- och tävlingsk.

Björn Fredriksson-Möller, OK Kontinent

Speaker

Ulf Bering, Helsingborg SOK

Tävlingsjury

Skånes OF samt Malmö OK

Välkomna och Lycka till!

