PM – PreO i Roslagen
Söndag 6 november 2011
Samling:

OK Roslagens klubbstuga i Vigelsjö, Norrtälje. Skärm vid Norra
infarten i Norrtälje, efter Rv 76.

Tävlingsklasser:

Pre-Elit, Pre-A och Pre-B. Falska kontroller kan förekomma i
Pre-A.

Efteranmälan:

Fram till och med lördagen 2011-11-05, kl 14:00 mot 50 %
förhöjd avgift samt på tävlingsdagen senast en timme före start
mot 100% förhöjd avgift.

Återbud i elitklass:

Då Elitklassen har gallrats till max 25 svenska deltagare + wild
cards måste ev. återbud snarast göras till tävlingsledaren, mobilnr.
070-343 26 38 så att reserv kan sättas in.

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler för precisionsorientering

Stämplingssystem:

Stiftklämma. Medtag egen.

Start:

Masstart för samtliga klasser, Pre-A och Pre-B kl 11:00, Pre-E kl
11:05. Ca 400 m till start, följ snitsel efter elljusspår.
OBS! Pre-B börjar med TK, gemensam avgång kl 10:30. Samling
vid skylt ”Till start”. Därefter masstart kl 11:00 enligt ovan.

Stämpelkort:

Rutor med alternativ A, B, C, D, E samt ”Falskt/Zero” (tom ruta)

Kontroller:

Kontrollerna får tas i valfri ordning, inga förbindelsestreck finns
mellan kontrollerna på kartan. Var noga med att du stämplar i rätt
ruta.
Kontroller på hällmarker kan vara utplacerade på ”sprintbock”
istället för på metallpinne.

Banlängd:

Pre-E, 900 m, maxtid 87 min.
Pre-A, 900 m, maxtid 91 min.
Pre-B, 900 m, maxtid 71 min.

Karta:

Orienteringskarta i skala 1:4000, ekvidistans 4 m. Uppförstorad
från 1:15 000. Ritad 1999 av Ulf Bäckström, kontinuerligt
reviderad av OK Roslagens medlemmar 2000 - 2010. Delvis
PreO reviderad av Jens Andersson 2011.
Tydliga stenar ned till ca 1m kan vara redovisade på kartan. Det
förekommer att ”stor” kraftledning (med flera trådar i bredd) på
kartan redovisats som liten kraftledning (med en linje).

Förbjudna vägar:

Förbjudna stigar är avsnitslade med gulblå band och kryssade på
kartan. Efter målgång är det dock tillåtet att utnyttja ”kryssad”
stig för att ta sig till TK och TC.

Tidkontroller:

Efter målgång för Pre-Elit och Pre-A. Ca 400 m från mål till TK.
OBS! Elit och A har sina TK på två olika ställen. Köa vid
stoppskylt tills klartecken ges att gå fram.
Pre-B har TK före start enligt ovan.
Pre-Elit har 3 tidkontroller och 5 alternativskärmar: A-Alpha, BBravo, C-Charlie, D-Delta samt E-Echo.
Pre-A har 2 tidkontroller, Pre-B har 1 tidkontroll. Både Pre-A och
Pre-B har 6 alternativskärmar: A-Alpha, B-Bravo, C-Charlie, DDelta, E-Echo samt F-Foxtrot.
Tempometoden tillämpas, dvs. alla tidkontrollernas kartor utdelas
samtidigt med ett ”täckblad”. Tidtagningen startar på kommando
varvid täckbladet får avlägsnas. Tidkontrollerna måste då lösas i
given ordning utan att vare sig bläddra fram eller tillbaks.
Tidtagningen stoppas när svar avgivits för sista tidkontrollen.

Till TC:

Pre-Elit ca 800 m från TK till TC.
Pre-A ca 300 m från TK till TC.
Pre-B ca 900 m från mål till TC.

Service:

OK Roslagens ungdomar säljer bakverk, smörgåsar, varm korv
och drycker till förmånliga priser. Toalett finns, även
handikapptoa.
Då ingen anmält behov av barnpassning utgår denna service.

Priser:

Hederspriser till de bästa snarast efter tävlingens slut.

Tävlingsledare:

Lina Andersson 0176-10198 / 070-343 26 38

Banläggare:

Jens Andersson 0176-10198 / 070-686 65 50

Bankontrollant:

Arne Gustafson, Länna IF

Tävlingskontrollant:

Arne Gustafson, Länna IF

Utvärderare:

Ulf K. Rask, Sigtuna OK
Åke Wallén, Uppsala IF

Tävlingsjury:

Utvärderare + tävlingsledare

VÄLKOMNA
önskar

OK Roslagen

