
Preliminärt PM

Klasser Krets: HD10 HD12  HD14 HD16 HD20 HD 21 HD 35 HD 45 HD 55 HD 65 HD 75
Klasser Klubb: HD12 HD14 HD16  HD 21 HD 35 HD 45 HD 55 HD 65 HD 75

Anmälan
Avgift vuxen 50 kr och ungdom 25 kr. Faktureras klubbarna i efterhand

Samlingsplats TC

Vägvisning Vägvisning från väg 9(E65)genom skärm  Norr om gamla regementsområdet mot motionsspåren
Parkering Grusplan 200 m från TC

Start Fri starttid mellan 18,30 och 20,00 

Ungdomar 10 till 16 år får kartan 1 min före start  övriga klasser efter startstämpling.

Karta Ystad sandskog reviderad 2016. laserutskrift.

 på sida 2

Förbjudna områden

Kontrollbeskrivning Tryckt på kartan samt lösa vid start

Stämpling
Töm och check vid start

Max tid

Målgång

Toaletter
Dusch

Endast dusch o toaletter ingen förvaring av ombyteskläder på grund av utrymmet.

 Där finns första hjälpen med hjärtstarter.

Prisutdelning Sköts av klubbarna själva efter att resultatet är framräknat.

Frågor besvaras av

Malmö OK inbjuder till Kretsmästerskap natt För SÖ kretsen
Samt Klubbmästerskap natt för Malmö OK och OK Kontinent

Minst två startande i respektive klass för att få mäterskapsstatus. 

I Eventor  senast söndagen den 29 oktober24:00. Inkludera närtävlingar.

Nära Ystads OK:s Klubbstuga i Ystad Sanskog (Utomhus klubbar medtag egna tält).

Startstämplin Start på jämn minut D12,D14,D16,D21,D55,D75,H16,H55,H75  D10 H20 endast för SÖ kretsen
Strat på ojämn minut H12,H14,H21,H35,H45,H65,D35,D45,D65 H10 D20 endast SÖ kretsen
Startider ifylles av den tävlande själv på utlagda startlistor på resp. jämn och ojämn minut.

kartskala 1:7500 HD 55 och äldre Övriga klasser 1:10000 Ekv.2m 
Klassen H20 och H21 har 2 kartor som skiftar första och sista delen av bana på sida 1,mellandelen av banan
Terängbeskrivning Öppen tallskogmed rikt stignät,svag till måttlig kubering, det förekommer en del täta partier.

Vissa banor korsar järnväg där passagen är markerad på kartan.Iaktag försiktighet vid passagen.

All tomtmarksamt järnvägen förutom passagen.

Sprortident stämpling  vid kontroll  enl. definition  med blå/vit/röd reflexstav.

2,5 tim

Målgång genom att målstämla vid mållinjen. Avläsning av SI brickan sker vid sekretariatet som
är beläget i klubbstugan. OBS! Även de som bryter skall göra avläsningen avSI brickan

Vid duschstugsn
Sker i dusch stugan för herrar o damer.Inga orinteringskor inomhus.

Marka Enklare marka i anslutning till klubbstugan

Ivan Persson 0730557181 alt. Ivan.lena@blentarp.nu


	PM 2

