PM GM SÖNDAG, stafett
Samling

Petersburgs motionsanläggning, Söderköping.
Vägvisning mot Ramunderbergets naturreservat från E22, nordväst om
Söderköping. GPS-koordinator: 58.488466, 16.318570

Gångväg

Gångväg Arena – Slussen Söderköping, följ orange/blå snitsel 900
meter (knappt halvvägs till start 2). Snitslingen måste följas då
gångvägen går genom tävlingsområdet.

Parkering

I anslutning till arenan, följ anvisningar.
Avgift bilar 20:-, bussar 50 :-.
Swishnummer: 1232859494

Arenan

Arenan är på en sportanläggning.
Håll rent och respektera de förbjudna områden som finns (fotbollsplan
och springskytteområde). Använd avsedd yta för vindskydd och tält. Se
arenaskiss

Startlistor

Finns på Eventor samt vid starten.

Stämplingssystem Sportident, tömning av SI-bricka sker vid ingång till start och
växlingsfållan. Hyrda brickor hämtas vid Informationen.
Karta

Petersburg, nyritad 2022, kartritare Tord Hederskog.
Skala 1:7 500 och 1:10 000, fördelning enligt SOFT:s anvisningar.
Ekvidistans 5 m. Observera att meridianerna på kartan inte ligger helt
parallellt med kartkanten. I tävlingsområdet finns ett fåtal otydliga

stigar. Dessa är markerade med vit snitsel.
Lokala tecken

Svart X = tak runt träd
Svart O = stor OL-skärm

Kontrollbeskr.

Kontrollbeskrivning finns enbart tryckt på kartan.

Tävlingsområde

Måttligt till starkt kuperat. Stigrikt med detaljrika skogsområden
mellan stigarna. Blandskog med i huvudsak god framkomlighet.
Kontrollerna kan sitta tätt, ha koll på kodsiffrorna. Några banorna går i
kors. Alla banor har varvning på arenan.

Lagkuvert

Nummerlappar hämtas distriktsvis i Informationen.
Kan hämtas från lördagen.

Laganmälan

Laguppställningar samt anmälan till andra chansen ska lämnas in via
Eventor senast lördagen den 13 augusti klockan 20:00.

Lagändring

Enstaka lagändringar kan göras senast via Eventor fram till klockan
08:00 på söndagen.

Stafett junior

Start 09.45
Sträcka Klass

Banlängd

Gafflat

Färg Nummerlapp

1
D17-20 4,4 – 4,5 km Ja
Blå
2
H17-20 5,5 – 5,6 km Ja
Rosa
3
D17-20 4,4 – 4,5 km Ja
Röd
4
H17-20 5,5 – 5,6 km Ja
Svart
Nummerlappen ska bäras synligt på magen/bröstet.
Stafett ungdom

Start 10.00
Sträcka Klass

Banlängd

Gafflat

Färg Nummerlapp

1
D16
3,8 - 3,9 km Ja
Rosa
2
H14
3,8 km
Ja
Blå
3
D14
3,8 km
Ja
Svart
4
H16
4,8 - 4,9 km Ja
Röd
Nummerlappen ska bäras synligt på magen/bröstet.
Andra chansen

Start 10.15
Klass

Banlängd

Gafflat

Färg Nummerlapp

D14
3,2 km
Nej
Svart
D16
3,7 km
Nej
Svart
H14
3,2 km
Nej
Svart
H16
3,7 km
Nej
Svart
Nummerlappen ska bäras synligt på magen/bröstet.
Start

Töm och check finns vid ingång till startfållan. Startfållan är öppen 10
minuter innan start.
2 minuter före start ska löparna vara uppställda vid sin karta. Löparna
får ej titta på kartan innan start.

Varvning

Samtliga sträckor har varvning. Vid varvningen stämplar löparen
vid en kontroll som följs av en fålla markerad med röd/vit snitsel till
tvärsträcket (markerat med en skärm i terrängen), därefter fortsätter
egen orientering.

Växling

Utgående löpare ska ha tömt och checkat sin bricka vid ingången till
växlingsområdet. Endast löpare och ledare får vistas i växlingsområdet.
Inkommande löpare stämplar på mållinjen, lämnar sin karta och hämtar
nästa sträckas karta vid kartplanket och växlar till utgående löpare vid
växlingsplanket.
Lag som tar fel karta diskvalificeras. Sträcknummer och lagnummer
kommer att stå på kartans baksida.
Lag som drabbats av att annan tävlande tagit fel karta skall snarast
erhålla ny karta, men tidskompenseras ej för eventuell väntetid.

Förvarning

Näst sista kontrollen på alla stafettsträckor är en publikkontroll väl
synlig från växlingsområdet.

Målgång

Det finns tre fållor på upploppet. En växlingsfålla för stafettlöpare på
sträcka 1-3. De två övriga fållorna är målfållor, en för sträcka 4 och
andra chansen och en för publiktävlingen. Följ anvisning vid ingång i
målfållorna. Målstämpling för alla sträckor.
På sista sträckorna avgör måldomare turordning.
Alla måste stämpla ut, även om man inte fullföljer.

Omstart

Omstart sker inom 20 minuter efter att segrande lag har gått i mål, var
uppmärksam på speakerns instruktioner. Även felstämplade lag får
delta i omstarten.

Efter målgång

Kartorna kommer att samlas in efter målgång.

Kartutdelning

Utdelning av kartor sker distriktsvis efter omstarten. Följ anvisning från
speaker

Tävlingsregler

SOFT:s och gällande GM-bestämmelser.

Maxtid

2,0 timmar

Resultat

Presenteras på resultattavlan och publiceras på Eventor.
Preliminära resultat på https://liveresultat.orientering.se/

Livelox

Ladda gärna upp din rutt på Livelox. Banorna släpps efter sista start.

Viltrapport

Anmäl vid Informationen.

Servering

Korv med bröd, wraps, fikabröd, te/kaffe, godis.

Fältmåltid

Kycklingfilé i currysås med grönsaker och ris serveras 11.00 -13.00, för
de distrikt som förbeställt. Distriktsansvariga hämtar ut biljetter vid
Fältmåltiden (se arenaskiss).

Dusch

Omklädning/varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Toaletter

Vid arenan.

Omplåstring

Finns i anslutning till arenan.

Prisutdelning

Prisutdelning för stafetterna kommer att ske i anslutning till arenan
snarast efter att de 5 första lagen gått i mål.

Sportförsäljning

Pölder Sport, både lördag och söndag, https://polder.se/

GDPR

I och med anmälan godkänner den tävlande att start- och resultatlista
publiceras på Eventor samt ev. bildpublicering på sociala medier. Om
du inte vill vara med på bild, mejla vänligen gmorientering@gmail.com

Hemsida

gmorientering.se

Tävlingsledning

Anita Wehlin och Lena Nord

Banläggare

Michael Wehlin

Ban/tävlingskontr. Maria Nordwall, OK Kolmården (maria.nordwall@gmail.com)
Upplysningar

Lena Nord (lena.nord1@telia.com)
Anita Wehlin (anita.wehlin@gmail.com)
vid akuta ärenden Lena Nord 070-339 29 09

Söderköpings OK hälsar alla hjärtligt välkomna!

