UNGDOMSSERIETÄVLING 2/2020 i Sibbo, Kalkstrand 25.8.2020
Tävlingsdirektiv
Tävlingsledare:

Sami Sillman, 050 502 8373

Banläggare:

Anneli Laurila

Vägbeskrivning
Från korsningen vid Kalkstrandsvägen (1533) och Nuottakodantie. Adressen till tävlingscentralen
är Nevasvägen 340, Sibbo. Parkeringen är i tävlingscentralen.
Start
Avstånden till starten är 1200 m från tävlingscentralen.
Första start i tävlingsklasserna kl. 18:15. Namnupprop 4 minuter före starttiden, varvid de tävlande
kan bekanta sig med kartan och få handledning.
Startfunktionen i tidsordning för tävlingsklasserna:
4 min.
Starttid och namnupprop
3 min.
Kontrollering av starttid och emitbricka
2 min.
RR-orienteraren får kartan och blir instruerad, orienterarna i de övriga klasserna får
bekanta sig med modellkartan som har K-punkten utritad.
1 min.
RR-orienteraren bekantar sig med kartan och banan, H/D 12 och de äldre får kartan.
10 sek
emitnollning vid startlinjen
Klasserna Skärmskoj RR (SKRR), Skärmskoj TR (SKTR) och Skärmskoj nivå 2 (SK2) kan starta
mellan kl. 17:45 och 18:45. Vid starten finns en egen emit-nollningspunkt och startfunktionärer för
Skärmskojdeltagarna. Starten sker genom att anmäla sig till startfunktionären.
Förändringar i startlistan
Alla tillägg eller förändringar (emitnummer, klass) i startlistan görs i tävlingskansliet (= mål) FÖRE
man går till starten.
Mål
Målet är i tävlingscentralen. Kartorna samlas inte in vid målet. Enligt reglerna får tävlande inte visa
tävlingskartan och banan till övriga tävlande eller ledare/föräldrar före den sista starttiden. Rent
spel!
Klasser och banlängder
H/D18
H/D16
H/D14
H/D13
H/D12
H/D12TR, SKTR
H/D10, SK2
H/D8RR, H/D10RR, SKRR

3,7 km
10 kontroller
3,3 km
10 kontroller
2,1 km
8 kontroller
1,9 km
8 kontroller
1,9 km
8 kontroller
1,4 km
6 kontroller
1,3 km
5 kontroller
2,0 km (1,4 km) 5 kontroller

RR-banan är utmärkt i terrängen med en snitsel. Snitseln finns tryckt på kartorna. Kontrollerna
finns längs med snitseln. I terrängen är snitseln utmärkt med ett enhetligt vitt band. Orienteraren
får avvika från snitseln. Kontrollerna ser ut som modellkontrollen och är utmärkta med koden RR1,
RR2 o.s.v. på alla sidor. Samma kod finns också vid stämpeln. Kontrollerna ska tas i
nummerordning.
Snitseln som används på TR-banorna är den samma som på RR-banorna. Kontrollerna är
placerade lite ifrån snitseln och är utmärkta med vanliga nummer. Kontrollera koden i
kontrollangivelserna.

Karta
Utskriftskarta, uppdaterad 5/2018. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5,0 m.
Terräng
Tävlingsterrängen är lätt tillgänglig och där finns bara berg.
Förbjudna områden
Gårdar och separat markerade områden är förbjudna områden. Överträde på förbjudna områden
leder till diskvalificering. Tävlingsterrängen får endast utnyttjas under tävlingsprestationen.
Kontrollangivelser
Kontrollangivelserna finns på kartan.
Kontroller och stämpling
Emitstämpling. RR-kontrollerna och -stämplarna är utmärkta med beteckningen RR. Övriga
kontroller är utmärkta med kodnummer. KOLLA KODEN!
Resultat
Resultaten publiceras på föreningens hemsida och skickas till de deltagande föreningarna. I
klasserna H/D8RR och H/D10RR ges 10 minuter tilläggstid för felaktig eller avsaknad stämpel. I
Skärmskojklasserna noteras deltagandet. Deltagare i alla klasser kan få en utskrift på sina
mellantider vid mål.
LYCKA TILL!

