Tävlings-PM
Medeltävling
Söndagen den 19 augusti 2012
Tävlingen ingår i UNT-cupen

Samling:

Ånö, vägvisning efter v 288 mellan Gimo och Östhammar.
Parkering i anslutning till TC Max 400 m. Avgift 20:-/bil.

Start:

Första ordinarie start 11.00.
Klasser med fri starttid har möjlighet att starta från 10:30
Start 1 Orange/vit snitsel. Avstånd från TC 1800 meter. Alla klasser förutom de till
start 2, se nedan.
Start 2 Blå/vit snitsel. Avstånd från TC 700 meter. Längs samma väg som start 1.
Klasser: Inskolning, U1, U2, D10, H10, D12, H12, D12K, H12K, D14K, H14K, ÖM1
och ÖM3
Tömning av sportidentbrickan sker på väg till, och vid starten.

Nummerlappar

Löpare i HD21 skall bära nummerlapp. Självservering vid start.
Säkerhetsnålar finns.

Direktanmälan

Start i öppna klasser, U-klasser och inskolning finns att köpa på TC.
Direktanmälan tas emot mellan kl 10.30-12.00.
Valfri starttid mellan 10.30-12.30. Startstämpling.
Enligt UOF:s rekomendationer får man skugga i U-klass och inskolning innan
man själv startar.
Kostnad för ungdom 50 kr, övriga 90kr. Hyrbricka 25 kr. Faktureras i efterhand.
Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 400 Kr.

Vakansplatser

Finns i Ungdomsklasserna, anmälan till vakansplatserna på tävlingsdagen
senast kl 10.30. Ordinarie startavgift

Teknik:

SportIdents stämplingssystem. Vid utebliven ljus eller ljudsignal från enheten
stämpla med stiftklämman i reservrutan på kartan.

Karta:

Skala 1:10 000. Klasserna HD70 och äldre erbjuds även karta i skalan 1:7500.

Kartkomplettering

Definitioner:
Inskolning:

Nya stigar markerade med violett på kartan och vit snitsel i terrängen.
Berör endast dom kortaste banorna.
Finns både tryckta på kartan och lösa vid start.
Glada/Sura gubbar längs banan.

Förbjudna områden: På kartan markerade . OBS! Ej snitslade.
Stigar:

Vissa otydliga stigar på de kortaste ungdomsbanorna vid start 2 är snitslade med
vit snitsel.

Drivningsvägar:

Det finns några nygjorda drivningsvägar i området som ej är med på kartan.

Väg passage:

Banorna från start 1 passerar allmän väg. Iakttag försiktighet.

Terrängtyp:

Omväxlande terräng med skogsmark och kulturmark i form av stigar, vägar
och åkrar. Inslag av små detaljrika höjder förekommer.

Kupering:

Svag till måttlig kupering.

Framkomlighet:

Mycket nedsatt på hyggen, vissa åker- och betesmarker p g a rikligt med gräs.
I övrigt normal framkomlighet.

Sammanslagna/
Utgående klasser:

H20 slås samman med H21
H80, D75 och D80 utgår pg a av inga anmälda.

Service:

Toaletter finns vid TC och även vid start 1.
Dusch i anslutning till TC
Sjukvård av enklare slag finns vid TC

Miniknat &
Barnpassning

Finns vid TC

Servering:

Café Rodhen erbjuder ett varierat utbud.

Prisutdelning:

Priser i ungdomsklasser. Antal anslås på plats.
I HD18- HD21 pris till segrarna.
Bland övriga klasser lottas pris ut bland segrarna.

Tävlingsledare:

Mats Jacobsson
0173 – 22023, 070-6541178
mats.jacobsson@hargsbruk.se

Banläggare:

Annika Ardell och Yvonne Grehn

Bankontroll:

Jonas Eklund

Tävlingskontrollant

Arne Eriksson Tierps SOK

Varmt välkomna önskar OK Rodhen

