PM 2020-09-12
DM Natt
Lördagen den 25 april 2020

Tävlingen kommer att genomföras med anpassning till de restriktioner och rekommendationer som
beslutas av Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet. De
tävlande uppmanas att hålla social distansering och inte uppehålla sig för länge på arenan. Det
kommer bara att bli en startande varje minut. Kom gärna ombytt, gå från parkering direkt till start
efter målgång lämna arenan så snart det är möjligt.
Arena

Risungs strax norr om Valleviken. ca 45 - 50 minuter från rondellen vid Ica
maxi. Vägvisning från väg 148.

Start

Första ordinarie start kl 20:00. Bara en tävlande kommer att startar varje
minut. För öppna klasser är det valfri starttid mellan 19:45 och 20:15. Maxtid
är två timmar.

Terrängbeskrivning Terrängen består till största delen av lågväxande tallskog med inslag av gran
och lövträd.Området har sikt nedsättande buskar i varierande grad. Ingen
kupering men gamla förhållandevis tydliga strandvallar finns i området.
Framkomligheten är till största delen god men områden med tät ibland
taggiga buskar förekommer.
OBS Det finns gammal nedfallen taggtråd i naturen, de vi upptäckt är
markerade med vit snitsel.
Karta och skalor

Bräntings reviderad 2020 av Anders Nilsson
Skala 1:10 000 för D/H 16 till 40
Övriga skala 1:7 50
Målet är ca 60 meter söder om markeringen på kartan.

Kontrollbeskrivning Endast lösa kontrollbeskrivningar, ej på kartan.
Snittsling

Till start orange/vit snitsel

Stämplingssystem

SportIdent. Brickor finns att hyra för 25 kronor/st.

Startlistor

Startlistor kommer att finnas på väg till starten.

Vätskekontroller

Inga vätskekontroller kommer att finnas.

Toalett

Finns i anslutning till start.

Dusch och servering Varken dusch eller servering kommer att finnas.
Avstånd

Arena till start ca 100 m. Det tar ca en minut att promenera till starten. Håll
avstånd vid staten stå i kö med två meters avstånd.

Parkering

Parkering på arenan. Blir marken väldigt fuktig så kommer parkeringen att
flyttas ca 1 km norrut.

Resultat

Ingen resultatredovisning på arenan använd gärna mobilen för resultat.
https://liveresultat.orientering.se/

Prisutdelning

Prisutdelning kommer att ske vid ett senare tillfälle
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