PM
OL-rounden - natt
fredag 15 augusti
Samling:

Masbo IP, Skinnskatteberg. Skärm efter riksväg 233 södra Skinnskatteberg .

Parkering:

Hänvisade platser. Parkeringsavgift 20:-.
Parkering i anslutning till TA.
Uppställning av husvagnar på TA, 200:Efteranmälda inlottade i startlistan.
Anmälan på tävlingsdagen senast 1 timme före första start mot dubbel avgift
(begränsat antal beroende på karttillgång).

Efteranmälan:

Direktanmälan:

Öppna klasser anmälan via Eventor eller på TA på tävlingsdagen.
Ordinarie anmälningsavgift (vuxna 110:-, ungdom –HD16 60:-)

Stämpelsystem:

Sportident. Alla bricktyper tillåtna.
Hyrbrickor 40 kr. Ej återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 500 kr.
Om stämpelenhet ej fungerar. Stämpla med stiftklämma på kartkanten

Kontroller:

Markerade med reflexstav.

Start:

Första start natt 21.30.
Öppna klasser valfri starttid (21.30-22.20)
Vit snitsel och reflexer 250 m.

Maxtid:

2 tim 30 min

Startmetod:

HD 10-16 får kartan 1 minut före start. Övriga klasser i startögonblicket.
OBS! Klassbeteckningar finns endast på kartans framsida (vänd nedåt i lådan).
Det är löparens ansvar att ta rätt karta.
Öppna klasser: startstämpling

Borttagna klasser:

H20, D20, D35, D75, D80, H80, D85

Överdrag:

Ingen transport av kläder från start.

PM och Startlista:

Publiceras på www.okhedstrommen.se, Eventor samt på TA tävlingsdagen.

Resultatlista:

Resultatlista publiceras också på www.okhedstrommen.se och Eventor.

Karta:

Skärsjön:
Fredag natt skala ,1:5000 sprintnorm, för klasserna HD10 – HD16, ÖM8, HD601:7500. Övriga klasser 1:10 000.

Definitioner:

Lösa definitioner. I ungdomsklasserna även på kartan.

Terrängbeskrivning:

Måttligt kuperad bergslagsterräng bestående av detaljerade höjder med mestadels
tallskog med inslag av hyggen och grönområden, samt ett ganska omfattande
stigsystem i stora delar av terrängen.

Toaletter:

Endast på TA.

Marka:

Enklare marka med korv, smörgåsar och hamburgare.

Dusch:

Inomhus på TA.

Barnpassning:

Finns ej

Mini-knat:

Finns ej

Priser:

Alla ungdomar får pris vid målgång. Därutöver priser till de främsta i varje klass
(se resultat tavla) . Gemensam prisutdelning för alla ungdomsklasser med
prisbord a´la ”OL-rounden”.
I klasserna DH35- lottas presentkort 4*500:- bland klassegrarna som skickas till
klubben i efterhand.
Öppna klasser lottat pris.
I HD21 huvudklasser kontant segrarpris varje dag 1000:-. Presentkort till de
främsta som skickas till klubben i efterhand.
Speciellt ”OL-round minnespris” till den bäste i ”OL roundaren” i varje klass –
sammanlagd tid på de tre dagarna (gäller ej Öppen motion-, U- och
Inskolningsklasser).
Kontantpris på 3 st 500:- och 1 st 1000:- utlottas bland alla ”OL-round’are”
(deltagare som fullföljt alla tre dagar – i klasser enligt ”OL-round minnespris”
ovan). Kontantpristagare i HD21 deltar ej i denna utlottning.

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare

Johanna Mikkelä

073 039 22 67

Bitr. Tävlingsledare

Roger Åsberg

070 713 25 49

Banläggare

John Vallin

073 050 65 78

Roger Åsberg

070 713 25 49

Åke Larsson

070 588 27 33

Tävlingskontrollant

