OK Gläntan Vessigebro, inbjuder till

Hallands öppna Distriktsmästerskap (DM)
i precisionsorientering (PreO).

Lördagen den 30 augusti 2014
Klasser:

Pre-A (DM-klass) och Pre-B
samt "prova-på-klasserna"; Prat-A och Prat-B
NYHET 2014 !!
Förutom de två tävlingsklasserna Pre-A och Pre-B (där Pre-A är DM-klass för Halland)
inför vi de två ”pratklasserna” Pre-A prat och Pre-B prat.
I dessa två senare klasser är det tillåtet att prata, diskutera och samarbeta med varandra.
Alltså lämpligt för den som vill prova på !
Prat-klasserna startar ca en halv timma efter tävlingsklasserna för att inte störa dessa.

Banlängd:
Maxtid:
Stämpling:

ca. 2600 meter för båda klasserna.
SPORTident används för tidtagning av maxtid (start- och målstämpla !).
Egen stiftklämma eller annat lämpligt föremål. Enstaka stiftklämmor finns för lån.

Tävlingsregler:

SOFT's tävlingsregler för precisionsorientering gäller.

Samling:

OK Gläntans klubbstuga, Lunnabol.
Vägvisning utmed vägen mellan Vessigebro - Sjönevad - Drängsered.

Parkering:

I direkt anslutning till samlingsplatsen.

Anmälan:

Oss tillhanda senast måndagen den 24 augusti 2014, kl. 18:00 via Eventor
http://eventor.orientering.se/Events/Show/6906 eller E-post: fredrik.boregard@gmail.com.
Behov av påskjutare, stämpelhjälp, hyra av SI-brickpinne (hyra 25 kr) anges i anmälan.
(borttappad hyrpinne debiteras 300 kr).

Efteranmälan:

Senast fredag 29 augusti, kl. 15:00, via Eventor eller E-post till tävlingsledaren,
mot 50% förhöjd avgift.
Efteranmälan (Pre-A) kan även ske på arenan senast kl. 10:00 (mot 100% förhöjd avgift).

Anm.avgifter:

Pre-A (DM-klass) och Pre-B: Vuxna 100 kr, Ungdomar upp till t.o.m. 16 år 60 kr.
Prat-A och Prat-B: 60 kr.

Start / mål:

Första start, kl. 10.00. Starten är belägen ca 100 meter från samlingsplatsen.
Målet är beläget i direkt anslutning till samlingsplatsen.

Karta:

Utdrag ur Lunnabolskartan. OK Gläntan/Falkenbergs OK. Reviderad 2013.
"PreO-reviderad" 2014 eller rättare sagt ”justering av brunbilden”, dvs brunbilden har
förfinats så att fler detaljer är markerade på kartan inom tävlingsområdet.
Skala 1:5 000, ekvidistans 5m. Färglaserutskrift.

Terräng:

Detaljfattig skogsterräng. Fast grusunderlag för rullstolar. Liten kupering.

Service:

Servering inomhus, toa inomhus (i tält för ev. rullstolsburna).

Prisutdelning:

Sker på arenan efter att tävlingen är slut.
DM medaljer till de tre främsta i Pre-A för Halland. Nyttopriser i både Pre-A och Pre-B.

Tävl.ledare:

Fredrik Böregård, OK Gläntan

Banläggare:

Jouko Virta, Oskarströms OK

Bankontrollant:

Owe Dammvik, Oskarströms OK

Upplysningar:

Fredrik Böregård, tfn 073 - 03 629 71, E-post: fredrik.boregard@gmail.com
samt Mikael Aftevik, tfn 070 - 77 939 88, E-post: mikke@aftevik.com

Mer info:

Finns dels på Eventor och på www.okglantan.se.

Välkomna - OK Gläntan !

