PM Långdistans
TC och parkering

Vid anvisad plats, ca 400 m från TC, se översiktskarta. Avsläppningsplats
nära TC. Vägvisning från vägen mellan Tanumshede och Lur.
Samåkning anbefalles, då parkeringsplatserna är begränsade. Inga
husvagnar kan köra upp till TC, då det även är en väldigt brant backe att
passera.

Betalning

Svenska klubbar faktureras, utländska betalar kontant på plats.

Ett fel har uppstått vad gäller avgiften för A
klassen. Det står 100 kr i inbjudan och 90 kr på
Eventor. Det som gäller är 100 kr. Dessutom är
hyran för Sportidentpinnen höjd till 15 kr.
Översikt

Start/mål

E och C klassen 10:00, B klassen startar efter C klassen är klar. A-klassen
10:15. Efter målgång går man tillbaka hela bansträckningen till TC, ca
800m. Funktionär kollar starkortet så att alla stämplar är med.

Tidskontroller

Elit klassen har TK före start. A, B och C har TK efter målgång. Elit och A
har sex skärmar och två kontroller, B och C tre skärmar och en kontroll.
Tempo metoden tillämpas i Elit och A klassen. Maxtid och strafftid, Elit
klass 30-60, A 45-90, B och C 60-120. Utdrag ur PreO:s nyhetsbrev
angående tidskontroller kommer att sättas upp på TC så alla kan läsa.

Banor/maxtid

Elit 1000 m 90 min. A 950 m 97 min. B 950 m 77 min. C 1000 m 75 min.
Tiden på banan mäts med SpotrIdent, glöm inte att tömma och checka
brickan innan start. Hyrbrickor hämtas och lämnas tillbaka på
sekretariatet. Vid kontroll Elit4 och A4 är det tillåtet att lämna stigen,
snitselband markerar var.

De öppna banorna går att köpa mellan 9,00 och 10,00. Start mellan
10,00 och 10,30. De öppna banorna har inga tidskontroller utan går
direkt till starten. Kostnad 50 kr.
Kartan/terräng

Kartan är i skala 1:4000, ekv 5m. Ranebokartan, ritad 1984 av Matti
Turpeinen, reviderad 2008 av Per Slungård, PreO reviderad hösten
2011, dvs justeringar av kurvbild, vegetation och markbeskaffenhet. Det
kan förekomma två hjälpkurvor mellan helkurvorna, vilka indikerar olika
nivåer. Mestadels öppen tallhed, lättframkomlig grusväg.

Falska kontroller

Förekommer inte i B och C. Tydligt falska, om en skärm är placerad på
rätt objekt, är den rätt placerad.

Service

Servering, barnpassning och handikapptoalett vid TC.

Introduktion

För de som önskar kommer BDOF:s PreO kommitté ordna en
genomgång av hur PreO går till, ca kl 9:00, i anslutning till TC.

Återbud

Eventuellt återbud i Elitklassen så tidigt som möjligt på
amge.hansson@telia.com eller 0706238166.
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