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PM
Kretstävling Syd 4 i StOF: s Ungdomsserie
Torsdagen den 20 maj 2010
Haninge SOK, Nynäshamns OK, Snättringe SK och SoIK Hellas
Samling

Torvalla IP, Haninge, parkering på idrottsplatsens allmänna parkering.
Skärm på parkeringen och snitsel 500 meter till TC.

Start

Startplatsen är belägen på TC.

Starttider

Första start 18.30. Efteranmälda startar före ordinarie starttid.

Fri starttid 18.30‐19.15 i klasserna Inskolning och U1‐U4.
OBS! Att du ska vara vid starten minst tre (3) minuter före din starttid!
Se ytterligare information under punkten Startprocedur.
Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 4 m, ytreviderad 2010.

Terräng

Måttligt kuperad detaljrik terräng med mycket stigar, generellt lättframkomligt.

Klasser ‐
banlängder

Insk. 1550 m
D10 2390 m
D14 3570 m

Inskolnings‐
klassen

Inskolningsklassen har ingen tidtagning. Deltagare i klassen måste använda
SI‐pinne. Pinnen kontrolleras vid start. Deltagare stämplar vid starten, vid
kontrollerna och vid målgång samt läser av pinnen efter målgång.
Glada/sura gubbar finns utefter banan för denna klass.

Par/patrull

Par/patrull tillåten i Inskolningsklassen och U‐klasserna. Sluttiden i resultatlistan
anges för den som har längsta löptiden.

Skugga

Är tillåten i Inskolningsklassen och i U‐klasserna. Skugga får om så önskas en
svart/vit kopia av kartan med inritad bana. Kartan fås vid starten.

Stämplings‐
system

SportIdent används i samtliga klasser. Har du inte registrerat egen
pinne i samband med anmälan hämtar du lånepinne i sekretariatet.
För hyra av pinne faktureras klubben 25 kronor. För ej återlämnad pinne
faktureras klubben 350 kronor.

Startprocedur

Nollning och checkning av SI‐pinnen gör du innan ingången i startfållan.
Gå fram tid = Tre (3) minuter före start går du in i första fållan:
– här görs en kontroll av SI‐pinnen mot startlistan.
Två (2) minuter före start går du in i nästa fålla:
– här tar du en lös definition för den klass/bana som du ska springa.
Definitioner finns även på kartan!
En (1) minut före start går du in i nästa fålla:
– här tar du din karta för den klass/bana du ska springa.

U1 1550 m
H10 2370 m
H14 4060 m

U2 2390 m U3 2480 m U4 3547 m
D12 2730 m H12 2480 m
D16 4050 m H16 5220 m
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Noll (0) minuter = du startar springa din bana.
Startstämpling

Startstämpling SKA GÖRAS i klasserna Inskolning och U1‐U4.
Startstämpling SKA INTE GÖRAS i klasserna DH10‐DH16.

Förbjudna
områden

På kartan markerad tomtmark samt rödstreckade förbjudna områden
(viltzoner) som inte är snitslade. Överträdelse medför diskvalificering.
Viltstängsel intill motorväg får absolut inte passeras.

Kontroller

Är markerade med orange/vit skärm, kodsiffra och SI‐stämplingsenhet.
Som reserv för SI‐stämplingsenheten finns stiftklämma för stämpling i
reservrutorna som finns på tävlingskartan!

Stämplings‐
bekräftelse

När du stämplar med SportIdent måste du få en RÖD LJUSSIGNAL
och/eller ett PIP från stämplingsenheten som bekräftelse på att du har stämplat.
Om du råkar stämpla vid fel kontroll är det bara att springa till rätt kontroll och
stämpla där.
Om stämplingsenheten inte fungerar använder du stiftklämman och stämplar
med den i reservrutorna som finns på tävlingskartan.

Stämpling
DH14‐DH16

För dessa klasser passeras vägtunneln under motorvägen två (2) gånger. Vid
båda passeringarna ska stämpling göras vid kontrollen i tunneln.

Målgång

Uppfångande målfålla efter sista kontrollen. Glöm inte att stämpla vid målgång.
Gå fram till avläsningen där dina stämplingar kontrolleras och om du är
godkänd så får du din tid. Lämna tillbaka lånad SI‐pinne.
Även om du brutit tävlingen måste du läsa av SI‐pinnen vid målet.
Du får behålla kartan efter målgång men får inte visa kartan för andra tävlande
som ännu inte har startat.

Viltrapportering

Rapportering av skadat eller stressat vilt (rådjur, älg) ska göras till sekretariatet
på TC.

Resultat

Individuella resultat anslås på TC. Individuella resultat och lagresultat skickas
till klubbarna efter genomförd tävling samt anslås på www.hellasorientering.se.

Dusch/Toalett

Ingen Dusch. För Toalettbesök hänvisas till Idrottsplatsen och Ishallens
allmänna toaletter.

Marka

Finns på TC. Servering av korv, läsk, godis, kaffe, smörgåsar, kaffebröd m.m.

Upplysningar

PM och startlista finns på vår hemsida www.hellasorientering.se.
Tävlingsledare Clas Ström, classe@stroms.eu, 070‐513 20 20
Banläggare Kenneth Berglund
Bankontroll Sverker Tirén

Välkomna önskar SoIK Hellas orienteringssektion

