IK Ymer hälsar dig välkommen till tredje etappen av O-EVENT

PM - ZOOrientering
Söndag 13 november 2016
SAMLING/ARENA

Borås djurpark. Vägvisning från riksväg 42 mellan Knalleland och Sjöbo. Följ skyltar Borås Djurpark. Kartor
finns på o-event.se.

PARKERING

Fri parkering i Knalleland, runt Borås Arena och Djurparken. OBS! Vissa parkeringar max 2h, läs skyltarna.
Parkering på bilförarens eget ansvar. P-avgift till arrangör frivillig

ANMÄLAN

Främst via Eventor, annars e-post till zoo@o-event.se. Efteranmälan senast lördag 12/11 kl. 18.00. Anmälan
öppna banor på arenan kl 09.30 - 11.00, betalning kontant i SEK, Swish eller fakturering till klubben

START

En start c:a 100 m orange/vit snitsel. Första ordinarie start kl. 10.00. Omvänd startordning i klasserna
DH21. Sammanlagda ledaren LEDX Cup startar sist. Löpare utan poäng startar före övriga löpare. Detta
medför att starttider inte kan annonseras i eventor. D21: 1:a start 11:00, sista start ca 11:40. H21: 1:a start
10:40, sista start ca 11:15
ÖM-klasser, Inskolning och U-klasser fri startid mellan 9.30 -12.30. Startstämpling.
Knatteknat c:a 50 m i anslutning till arenan. Start mellan 9.00 – 11.30 (kostnad 20:- )
Flex-O ingen speciell bana, inskolning eller Öppen 1 kan användas.
P.g.a. många anmälda i klasserna DH12 & DH14 är startmellanrummet 30 sek i dessa klasser.

STÄMPLINGSSYSTEM

Alla brickor utgivna av Sportident kan användas. Löparbrickor av typen SIAC ”Touch-free” kan användas.
Dock kommer inte ”Touch-free” funktionen att vara aktiverad i basenheterna.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler gäller, sprintnorm. Banan går delvis i skogsterräng, heltäckande klädsel gäller.
Maxtid 90 minuter.

STRUKNA KLASSER

D80 & H80 strukna. D65 & D70 sammanslagna till D65

HYRBRICKOR

Brickor hämtas vid löparservice eller i samband med anmälan till öppna klasser. Kostnad 30:-. Borttappad
bricka debiteras med 400:-.

KARTA

Skala 1:4 000, ekv. 2m. Reviderad och digitaltryckt 2016. Kontrollerna sitter tätt, kolla kodsiffrorna.
Kontrolldefinition är tryckt på kartan. Finns även löst. X på kontrolldefinitionen är dinosaurie eller skylt.

TERRÄNG

Skog-, stads & Parkterräng.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Trångt i vissa passager visa hänsyn. Djurparkskartan är anpassad till den nya sprintkartnormen; djurhägnen
är betecknade med tomtmarkstecknet, alltså förbjudet område. Magentafärgade förbjudna områden är
avspärrade med Blå-Gul snitsel och bemannade med vakter. Observera att det kan vara aktiviteter i
Upzones område, var vaksamma.

NUMMERLAPPAR

I klasserna DH21, DH16 och DH14. OBS, nya nummerlappar varje etapp.
Självservering vid start. Säkerhetsnålar finns.

LEDX CUP

LEDX Cup berör klasserna DH10-21. För DH21 medför totalställningen i
LEDX Cup seedad start på ZOOrienteringen med LEDX-lampor som 1:a pris.
Läs mer på o-event.se

TOALETTER

Endast på arenan och i anslutning till dusch.

DUSCH

Damer dusch på simarenan c:a 100 m. Herrar dusch på Ryavallen c:a 600 m, följ snitsel.

SERVICE

Servering med grillade hamburgare och sedvanligt utbud av fikabröd, kaffe, mackor och godis. Varm mat
ingår till lägerdeltagare med matbiljetter. Även försäljning av matportioner. Sportförsäljning av SM Sport
www.smsport.nu. Enklare sjukvård i form av omplåstring finns vid anvisad plats. Ingen barnpassning.

ENTRÉ DJURPARKEN

Entré till djurparken efter tävlingens slut. OBS: Hundar förbjudna i Djurparken.

SKOR

I rådande väderlek rekommenderas skor med metalldubb. Ta det försiktigt det kan vara halt.

PRISUTDELNING

Endast för klasserna DH10-DH21, Inskolning och U-klasser. Se separat prisschema.

KONTAKT
Tävlingsledare: Fredrik Odelberg 070 524 12 35
Magnus Lindberg 076 100 51 77
Tävlingskontrollant: Johan Lundblad 070 834 14 85
Banläggare: Fredrik Göransson 072 552 52 57

HEMSIDA: O-EVENT.SE

