PM
2-dagers PresisjonsOrientering lørdag 25. og søndag 26.april 2015
Konkurransene teller i norsk Elite-cup og A-cup, og som uttaksløp til Nordisk
landskamp i Bohuslän i Sverige og VM i Zagreb i Kroatia.
Samlingsplass:

Lørdag - Hasseltangen ved Fevik GPS N 58,39052 E 8,72096
Østfra på E18 tar man avkjørsel nr 76 til Nedenes/Fevik.
Vestfra på E18 tar man avkjørsel nr 78 til Fevik/Vik.
Merket fra Birketveit ved Rv 420 ca 2 km øst for Fevik.
Søndag – Tjenna ved Fevik GPS N 58,37781 E 8,66383
Fra E18 tar man avkjørsel nr.78 til Fevik/Vik.
Merket fra Rv420 ved Vollekjær ca. 2 km vest for Fevik

Parkering:

Ved samlingsplass, ingen p-avgift

Klasser:

Elite, A-, A-16, B/N-klasse, B/N-16
Elite og A-klasser kan ha falske poster.
Siktepinnene i B/N er gule og merket B og postnr. (ikke B/N).
Siktepinnene i Elite er blå og i A-løypa er de røde.
Prøve PreO:
A-Åpen og B/N-direkte er velegnet for å forsøke Presisjonsorientering.
O-løpere kan gjerne velge A-Åpen, andre kan greit gå B/N-løypa.

Kart:

Lørdag utsnitt av O-kart Fevik PreO-synfart ISSOM2007 i 2015,
Målestokk 1: 2000, 2 m ekvidistanse. Tegn for trær, stolper, pytt og
spesielle detaljer er redusert med ca. 50% for bedre lesbarhet.
Søndag utsnitt av Fevikmarka PreO-revidert i løypetraseen 2015
ISOM2000. Målestokk 1:4000, 5 m ekvidistanse.
Begge dager gjelder at flyttbare bord/benker IKKE er inntegnet på
kartet. Permanente bord/benker er inntegnet med symbol for spesielle
detaljer, og utstrekningen i Preo-sammenheng er helt til ytterkant av
detaljen.

Terreng:

Lørdag kystterreng/turområde med asfaltert rullestolveg med en kort
stigning, 8-10%, og turveg med svært lite kupering i 2. del av løypa.
Park/strand-område, blandingsskog og berg i dagen, noe vernet
bøkeskog.
Søndag gruset lysløype i grovkupert terreng. 2 relativt bratte
nedoverbakker, 15-20%. En kort bakke 10-15% stigning.
Blandingsskog med mye skrenter og stein.

Start:

Første start klokken 13.00 på lørdag og klokken 11.00 på søndag.
Start ved samlingsplass begge dager.
A-Åpen og B/N-direkte/åpen starter fortløpende.
Starttidene lørdag er tilpasset sen ankomst for svenske deltagere (ferge).

Stemplingssystem:

Deltakerne medbringer egen stifteklemme til stempling i stempelkortet.
Arrangøren har noen stifteklemmer ved start for utlån.

Løype/poster:

Lørdag – E/A tidsstopp etter 1,4 km. 600 m på veg til kartbytte og ny
start. Etter 700m målgang og deretter 600 m til tidspost. Derfra 400 m
til samlingsplass. Elite har 24 poster og A har 18.
B/N, B/N-åpen og A-Åpen 1,4 km og 10 poster. B/N har tidspost 400 m
etter målgang. Ikke tidspost i A-Åpen og B/N-åpen.
Søndag – E/A 2,1 km løype og 24/18 poster. B/N 1,3 km og 13 poster.
Tidspost etter målgang. 450 m til samlingsplass.
A-Åpen 2,1 km. B/N-åpen 1,3 km. Ikke tidspost i A-Åpen og B/N-åpen.
Andre skjermer enn de som tilhører oppgaven kan i enkelte tilfeller
være synbare. Det er innlysende hvilke skjermer som gjelder oppgaven.

Tidsposter:

3 oppgaver på 6 skjermer (A-F) i Elite, A og A-16.
1 oppgave på 3 skjermer (A-C) i B/N og B/N-16.

OBS: Målestokk 1:2000 på tidspostkartet i alle klasser, begge dager. Symbolstørrelsen er
øket proporsjonalt i forhold til 1:4000-kartet søndag.
Temp-o-metoden benyttes begge dager i alle klasser: Du får alle oppgavene samtidig med et
dekke over. Når funksjonær sier «Tiden starter nå!» kan du ta vekk dekket. Når første
oppgave er besvart blar du over til neste oppgave og fortsetter slik til alle oppgaver er besvart;
da stoppes tiden. Makstiden er 30 sek per oppgave i Elite, 45 sek i A og A-16, og 60 sek i B
og B-16. Straffetillegget for feil er 60 sek per galt svar i alle klasser. Svar avgis muntlig
(foretrekkes) ved å bruke det fonetiske alfabetet ALFA – BRAVO – CHARLIE – DELTA –
ECHO – FOXTROT eller ved å peke på bokstavene under.
OBS! Gi beskjed til postmannskapet dersom du ønsker å peke på svaret i stedet for å si
svaret (snakk tydelig!).
Forbudte områder: Det er kun tillatt å bevege seg på veier og hovedstier og der det er
merket fram til siktepinnene. Der det er en strek er trukket over stien/veien og/eller bånd er
trukket over stien/veien eller i terrenget er det tillatt å gå fram til denne, men ikke lenger.
Klager/Protester Klagefristen blir annonsert når den endelige resultatlista foreligger (15 min
klagefrist). Arrangørens klagebeslutning kan påklages innen 15 min, saken går da til juryen.

Fair play er en selvfølge
Vi oppfordrer deltakerne til å vise “fair play” under
konkurransene. Hold klippekortet skjult, løs postene i angitt rekkefølge og ikke snakk i løypa.
Uanmeldt klippkontroll kan forekomme. Terrenget er forbudt område fram til konkurransen
er avsluttet og protestfristen er utløpt. Husk at alle deltakere ikke nødvendigvis har startet
når du returnerer fra løypa.
Løpsleder:
Løypelegger:
Teknisk delegert:

Gerd Yttervik (+4745066388)
Widar Taxth Løland (+4740615275)
Gunnar Tore Olsen, Imås

Jury:

Arne Ask, Thorunn Aamodt Ovesen og Ole Johan Waaler

Velkommen til «Det blide Sørlandet».

