Info ungdomskonkurranse i pre-o
26. April 2014
Klasser
Kart

Løyper
Løypelengder
Start:
Målgang:

Avgi svar

Tidsposter:

Modellpost:
Tette skjermer

Falske poster

Forbudte områder

Løsningskart:

Pre-o DH -12 (B-nivå), Pre-o DH 13-16 (A-nivå).
Nytegnet Pre-o-kart av Morten Dalby høsten 2013. Mindre justeringer av Martin Jullum
våren 2014. Målestokk 1:5000, ekv. 2,5m, ISOM. Et lite antall tydelige steiner og
høydepunkt under minstemålet er tatt med på kartet.
Pre-o DH -12 følger markering og postskilter markert med B, mens Pre-o DH 13-16
følger markering og postskilter markert med A.
DH -12: 1100m, DH 13-16: 900m. Maksimaltid, DH -12: 93min, DH 13-16: 87 min
Fri start fra kl. 14. til 15. 600m å gå fra samlingsplass til start.
Når dere kommer i mål stoppes klokka og en funksjonær noterer tiden på klippekortet
deres. Dere får så dette tilbake, følger merking tilbake til samlingsplass 900m og leverer
klippekortet i pre-o-teltet på samlingsplass.
Langs veien/stien er det ved hver post en lite skilt med en bokstav og et tall på svarende
til hvilken løype dere går og postnummeret. Fra dette skiltet skal dere se det antall
skjermer eventuelt avgrenset med plastikkbånd som er spesifisert i postbeskrivelsen
kolonne B (A=1 skjerm, A-B=2-skjermer, A-C=3 skjermer osv.) Fra dette skiltet heter
skjermen lengst til venstre A, den nest lengst til venstre B, nummer tre fra venstre C osv.
Når dere har bestemt dere for hvilken post som er riktig klipper dere et hull i den ruta på
klippekortet dere får utlevert på start med stifteklemmen dere også får utlevert på start.
Mener dere f.eks. at C er riktig svar på post 2 så klipper dere et hull i ruten merket med
2C. Det er ikke mulig å rette opp svaret om dere allerede har klippet – gjort er gjort.
Husk å levere disse tilbake stifteklemmen når dere kommer i mål.
Før start skal dere ta tidsposter. På tidspostene er det 6 skjermer. Dere får pekt ut alle
skjermene (A-B-C-D-E-F) og får kartet med et dekke over. Når tidtaker sier «Tiden starter
nå!» får dere se på kartet og skal så raskt som mulig svare den bokstaven dere mener er
riktig. (En av skjermene er riktig). Det er én oppgave for DH -12 og to oppgaver for DH
13-16 (du blar om til neste oppgave når den første er besvart) Maksimaltiden er totalt 60
sekunder for DH -12 og 90 sekunder for DH 13-16. For hver gale svar får dere et tillegg i
tiden på 60 sekunder. Målestokk på tidspostkartet er 1:2500.
På vei til start er det en modellpost dere kan øve dere på, kart er hengt opp foran disse
postene.
Der skjermene henger tett vil det være rød/hvite band ut fra siktepinnen som viser
hvilke skjermer som skal telles med til denne oppgaven og hvilke som ikke skal regnes
med.
I klasse DH 13-16 kan det finnes falske poster (altså at ingen av skjermene henger riktig).
Da klipper man i rute for postnummeret som har bokstaven Z. I klasse DH -12 er alltid en
av skjermene riktig og Z er altså ikke et alternativ.
Det er lov å bruke alle stier og veier på kartet som ikke har et kryss over seg eller det er
trukket bånd over. Der det er en strek over stien/veien så kan man gå fram til denne
streken, men ikke lenger.
Når dere leverer klippekortet tilbake på samlingsplass får dere utlevert et løsningskart
som viser skjermplasseringer og fasit.
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