PM för nationell tävling i medeldistans
lördag 7 mars 2020, Vilshärad
Start Första ordinarie start kl 11.00
Gemensam startplats för alla klasser.
Orange-vit snitsel, 950 meter.
Lättlöpt väg och stig.
Fri starttid i Öppna klasser mellan 10.45
och 13.30. Startstämpling ska ske i dessa
klasser.
Karta Vilshärad, nyritad 2012 och
reviderad 2019. Skala 1:7 500 för DH45
och uppåt samt Öppna klasser, övriga skala
1:10 000. Ekvidistans 2,5 m. Certifierad
färglaserutskrift.
Terrängbeskrivning Kustterräng med
skogspartier av varierande karaktär och
detaljrikedom. Övervägande mycket god
framkomlighet, svag kupering med inslag
av partier med större detaljrikedom och
måttlig kupering. Väl utbyggt stignät.
Utbrutet mål Målgång sker vid
målmarkering i terrängen. Snitsel från mål
till arenan.
OBS: Utstämpling sker på arenan.
Även de som eventuellt inte fullföljer
tävlingen måste stämpla ut på arenan.
Överdrag kan lämnas i anslutning till
målet på väg till starten och hämtas på
samma plats efter målgång.
Ingen transport till arenan.
Sammanslagna klasser
D85 slås ihop med D80
Maxtid 2,5 timmar.
Stämpelsystem SportIdent. Hyrbrickor
hämtas ut i informationen och lämnas

tillbaka efter målgång. Borttappad
hyrbricka debiteras med 500 kr.
Skuggning får endast utföras i Öppna
klasser. Den som skuggat får senare inte
delta i åldersklass eller
rankingmeriterande klass vid samma
tävling. Skuggkartor finns för Inskolning,
Mycket Lätt 2,0 och Lätt 2,5.
Direktanmälan till Öppna klasser.
Försäljning på arenan mellan 10.00 och
12.30, start mellan 10.45 och 13.30.
Se även separat PM.
Resultat Live-rapportering på
http://liveresultat.orientering.se/ samt
digitala skärmar på arenan. Fullständiga
resultatlistor publiceras på Eventor efter
tävlingen.
Parkering sker på anvisad plats, avstånd
max 350 m. Avgift 20 kr, möjligt att betala
med Swish, nr 123 396 7510.
Föranmälan av stora bussar till
tävlingsledningen 0727-211012.
Servering Välförsedd servering med bland
annat smörgåsar, hembakta kakor och grill;
även vegetariska alternativ. Möjligt att
betala med Swish, nr 123 396 7510
Toaletter finns i ett flertal byggnader på
arenan, se översiktskarta, och en toavagn
på väg till start.
Dusch med varmvatten utomhus finns i
anslutning till arenan.

Knatteknat start mellan 10.00 och 12.00.
Ta gärna med SI-bricka. Det går att
använda samma bricka både på
knatteknatet och i tävlingen. Avgift 20 kr,
deltagarna får diplom med foto vid
målgång.

Inskolning, Mycket Lätt 2 och Lätt 2,5
lämnas ut direkt efter målgång.
Pris till alla i DH10. Priser i DH12-DH21
anges på anslagen startlista på TC. Pris till
samtliga segrare i DH35-DH85.
Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Banläggare:

Barnpassning inomhus på arenan
Första hjälpen, sjukvårdare och
hjärtstartare finns på arenan.
Sportförsäljning finns på arenan genom
SM Sport
Viltrapport upptäckt av döda djur i skogen
måste omgående rapporteras till
tävlingsledningen.
Prisutdelning sker snarast efter att
klasserna är färdiga. Priser till alla barn i

Yngve Kihlberg
Ingela Alvmyren
Ulf Kristensson
Bo Senje

Tävlingskontrollant:
Roger Nilsson, Laholms IF OK

Tävlingsjury:
Peter Badenfeldt, Falkenbergs OK
Thomas Josarp, FK Friskus-Varberg
Pressvärd:

Välkomna!

Kennet Horvath
0736 79 48 31

