Inbjudan, ver. 2020-09-30

OK Tisaren
inbjuder
i samarbete med Hallsbergs

kommun

till två tävlingar i orienteringsskytte,

sprint,
med elektroniskt skjutsystem, Ecoaims,
lördag - söndag 31 oktober - 1 november 2020
För första gången i orienteringskyttets historia arrangeras nu två tävlingar med
elektroniskt skjutsystem under en helg.
Arena

Sydnärkehallen, bollhallen, Idrottsvägen 3, 694 30 Hallsberg.
Koordinater: 59°3'43"N 15°6'16"E
Vägvisning från rondellen Västra Storgatan, Östra Storgatan, Samzeliigatan.
Skyttet sker inomhus i bollhallen.

Parkering

Längs med Idrottsvägen på anvisad plats.

Genomförande

Tävlingen kommer vara uppdelad i startgrupper enligt följande:
Kl. 08.30–10.00, 10.00–11.30, 11.30–13.00, 13.00–14.30, 14.30–16.00.
Varje startgrupp består av max 20 tävlande. Varje tävlande har eget lånegevär
(eller eget gevär) och varsin skjutbana under hela tävlingen. Inledande 30
minuter är inskjutning enligt anvisad bana. Därefter individuell start enligt
startlista. Orientering, skytte, ev. straffrundor, orientering, skytte, ev. straffrundor, mål.
Mer info om skyttet under klassindelning.

Karta

Ekoparken 2017, reviderad 2020. Skala 1:4 000. Ekv. 2,5 m.

Terrängbeskrivning Sprint i stadsbebyggelse, villaområde och parkmiljö. Svag till måttlig kupering.
Skor

Endast löparskor får användas, skor med metalldubb är förbjudna.

Service

Toalett finns. Ingen dusch enligt rekommendation.

Stämpelsystem

Sportident. Brickor finns att hyra (anges i anmälan). Kostnad 50 kr/dag.
Ej återlämnad bricka debiteras med 500 kr.

Vapen

Ecoaims elektroniska gevär av modell CBR500. Totalt finns 20 st gevär, ett gevär
per deltagare i varje startgrupp. Vapen, och armrem för de klasser som behöver
det, tillhandahålls av arrangören. Ingen avgift för vapenlån.
Ej återlämnad armrem debiteras med 300 kr.
Har du ett eget elektroniskt gevär av modell CBR500 samt armrem, får du gärna
ta med och använda dessa.

Avgifter

H/D Ungdom, H/D Prova på: 100 kr, övriga (H/D 21, H/D Lång, H/D Kort): 200 kr.

PM och startlista

Publiceras på Eventor samt länkas från OL-skyttets hemsida
www.orienteringsskytte.se .

Begr. deltagarantal Tävlingen är uppdelad i startgrupper under varje tävlingsdag. Totalt max 100
deltagare under lördag resp. söndag.
Anmälan

Senast söndag 2020-10-25 via Eventor eller till: a_aili@hotmail.com
Efteranmälan senast onsdag 2020-10-28 kl. 20.00 via Eventor eller mejl enligt
ovan mot 50% förhöjd avgift. Fakturering sker i efterhand till svenska klubbar.
Utländska löpare betalar på arenan innan start.
”Klubblösa” deltagare och deltagare tävlande för förening som inte är ansluten
till Svenska Mångkampsförbundet, SMKF, ansluts (av försäkringsskäl) till
klubben Föreningen Orienteringsskyttarna, vänligen meddela personnummer i
samband med anmälan/senast på tävlingsdagen. Ingen medlemsavgift i
Föreningen Orienteringsskyttarna.
Tävlingen har fem startgrupper om maximalt 20 tävlande per startgrupp och vid
anmälan väljer man vilken startgrupp man önskar vara med i. Det finns ingen
automatisk funktion för att stänga anmälan när respektive startgrupp är fylld,
utan det är anmälningstidpunkten på Eventor respektive anmälningsmejlets
ankomsttid som ligger till grund för gallring vid en eventuell överanmälan. Om
det redan är 20 deltagare anmälda till en startgrupp och det fortfarande går att
anmäla sig, då startgruppen inte ännu blivit låst och stängd, finns det alltså inte
någon anledning att anmäla sig till den startgruppen.
Vi ber deltagare från klubbar på nära håll att om möjligt välja en tidig
startgrupp (lördag) respektive sen startgrupp (söndag), för att underlätta för
mer långväga deltagare.

Klasser

Anpassad klassindelning.
Klass
Skytte, 5 + 5 skott, prickstorlek, skjutstöd
H/D Ungdom (t.o.m. 16 år) Liggande (stor, stöd) + liggande (stor, stöd)
H/D 21
Liggande (liten, remstöd) + stående (stor, m./u. rem)
H/D Lång (fr.o.m. 17 år)
Liggande (liten, remstöd) + stående (stor, m./u. rem)
H/D Kort (fr.o.m. 17 år)
Liggande (liten, remstöd) + stående (stor, m./u. rem)
H/D Prova på (alla åldrar)
Liggande (stor, stöd) + liggande (stor, stöd)
Notering: H/D Lång och H/D Kort passar för juniorer och äldre klasser.

Tävlingsledning

Tävlingsledare:

Nina Hallor, 073-800 51 86,
nina.orientering@hotmail.com
Gustav Hindér, 076-344 63 21
gustav.hinder@gmail.com

Skjutledare:

Hans Mandahl, 070-527 18 32
mandahl.hans@gmail.com

Tävlingsadministration:

Adam Aili, 076-836 84 60
a_aili@hotmail.com
Mikael Pihel,
mikael.pihel@hotmail.com

Banläggare:

Valter Pettersson,
valter02@hotmail.se
Emil Larsson, 072-551 30 01

Corona/covid-19

Vi följer SOFT:s rekommendationer angående Covid-19:
https://www.svenskorientering.se/forbundet/Policydokumentochinformationsskrifter/Coronavirusetochorienteringen/
Alla deltagare har ett eget ansvar att hålla avstånd, sprita händer etc., samt
uppmanas att läsa ovanstående rekommendationer.
Tillsammans gör vi arrangemanget ansvarsfullt och säkert.

Polisgodkännande

En förutsättning för tävlingarna är ett godkännande från Polismyndigheten,
och det beslutet kan/förväntas komma nära inpå tävlingarna.
Vi ber er därför uppmärksamma detta och att ett godkännande behövs för att
tävlingarna ska kunna genomföras.

Varmt välkommna!!!

