PM DM kortdistans och deltävling 2
i
Mitt i Prick i Väst
2018-11-24
Samling:

Mölndals Skytteförening Sisjöns skjutfält. Vägvisning från
rondellen precis söder om Fässbergsmotet/Söderleden.

Inskjutning:

På tävlingsbanan mot papptavlor 9.30-11.00

Första start:

11.00. Start i anslutning till TC. Startlista finns på TC.

Stämpelsystem:

Sport-ident. Start och målsstämpling.

Klasser:

H/D12 1,1 km, H/D14 1,5 km, D17+ 2,5 km, H17+ 3,2 km, H/D40
2,1 km

Genomförande:

Kortdistans – P-OL ca 1,5 km (5 punkter) skytte ligg 5 skott, fri
orientering, skytte stå 5 skott - mål.

DM:

MKF Väst har beslutat att tävlande för Föreningen
Orienteringsskyttarna kommer att räknas med i DM resultatet.

Skjutledare:

Kommer att finnas på skjutbanan. Alla ska nolla sin egen bana
men skjutledaren finns där ifall något skulle krångla.

Skjutning ungdom:

H/D 12 skjuter liggande med stöd på stor prick.
H/D 14 skjuter liggande med stöd på liten prick.
Möjlighet att skjuta elektroniskt skytte istället för .22 long i dessa
klasser.

Karta:

Utsnitt ur FK Herkules karta över Sisjön, utgiven 2015. Skala
1:7500 för samtliga klasser, ekvidistans 5 m. Även P-OL har skala
1:7500.

Lösa definitioner:

Finns ej. Definition endast på kartan

Terrängbeskrivning:

Terrängen består mestadels av måttligt kuperad och relativt
detaljrik skogsmark med inslag av ett antal passerbara mindre
våtmarker. Öppen mark förekommer, framförallt i anslutning till
skjutbanan. För klasserna H/D 17+ och H/D 40 begränsas
framkomligheten bitvis av insprängda grönområden, i övrigt god
framkomlighet. Området genomkorsas av två mindre vägar vilka
bedöms som lågt trafikerade. Stigar förekommer både i form av
grusspår samt naturliga gångstigar och mtb-spår; av de två senare
kategorierna är alla ej inritade på kartan.

Ett större hygge har tillkommit sedan kartans senaste revidering,
detta markeras med lila banpåtryck i form av streckad linje längs
hyggets ungefärliga periferi samt bokstaven ”H” i hygget.
Stängsel:

På kartan ej inritade passerbara stängsel och taggtråd förekommer i
terrängen, iakttag försiktighet.

Förbjudet område:

Markeras med rött raster. Se karta vid TC. Vildsvinsjakt pågår så
respektera förbjudet område. Skjutfältet är även förbjudet område,
markerat med rödstreckat på kartan samt skyltar i naturen.

Toalett/Dusch

En toalett finns i anslutning till TC. Dusch finns ej

Korvgrillning:

GMOK bjuder på grillad korv efteråt (vegetariskt alternativ finns)

Upplysningar:

Sara Holmdell 0739-072977, sara.holmdell@outlook.com
Björn Borg 0706-541706, bamseborg@yahoo.se

