PM för
Bagheerastafetten lördagen den 22 juli 2017
Klasser
En klass, blandat flickor och pojkar, sträckorna löps enligt följande:
Sträcka 1: Flickor upp tom D16
Sträcka 2: Pojkar upp tom H14
Sträcka 3 Flickor upp tom D14
Sträcka 4 Pojkar upp tom H16
Lagen får bestå av nordiska distrikts- eller kretslag eller ”landslag” för ickenordiska
ungdomar. Varje distrikt/krets eller land får delta med två lag. Kombinationslag av två
distrikt/krets/land får förekomma, men det innebär inte att ett distrikt/krets/land på så sätt
får tre lag

Anmälan/Lagändring
Anmälan, inrapportering av lagmedlemmar och brickhummer måste ske före kl 12.00
lördagen den 22 juli via O-Ringens Deltagarservice eller till info@oringen.se

Samling
På en parkeringsyta ett kvarter öster om torget, se bifogad kartbild. Samlingsplatsen öppnar
kl 14.30

Arena
Torget i Arvika centrum, vid järnvägsstationen

Parkering cykel/bil
Möjligheter till bilparkering i centrum är mycket begränsad. Det finns anordnad parkering på
Volvos personalparkering 1000 m från arenan
För cykelparkering, använ grusplanen (Tivoliplan) öster om stadsparken. Avstånd från
cykelparkering till arenan 500 m
Se bifogad kartbild med de här parkeringsplatserna markerade

Avlysning
Tävlande och ledare får ej beträda tävlingsområdet efter kl 15.00, se bifogad kartbild med
det avlysta området angivet

Lagkuvert
Hämtas av lagledare på samlingsplatsen från kl 14.30 och måste senast vara hämtade kl
15.30 Lagkuverten innehåller PM, bilagor, nummerlappar och ev sportidentbrickor om så
inte var föranmält. Ta med egna säkerhetsnålar.

Uppvärmning
På samlingsplatsen, samt söder om järnvägen (använd de befintliga över/undergångarna)
och även i Stadsparken, ej tillåtet i det avlysta området. Se bifogad karta.

Start
Gemensam start kl 17.00 på Arena Torget, passera in genom ingången till växlingsfållan,
invänta speakerpresentationen för defilering framför scenen
Startande löpare ställer sig vid den karta som motsvarar startnumret för laget. Kartan ligger
upp- och nedvänd, var MYCKET noga med att börja med ”Del 1” och kontroll 1.

Varvning och kartvändning
Samtliga sträckor varvar i närheten av arenan och då vänder man på kartan
Sidan med banans första del är märkt ”Del 1” och börjar med kontroll 1. Vid varvningen
vänds kartan och man fortsätter på baksidan som är märkt ”Del 2”, del 2 börjar med en ny
startpunkt.
Var MYCKET noga med att kolla att du ger dig ut på rätt varv, både vid start och varvning!
Det är stor risk för felläsning då startpunkten är samma för de två varven.

Växling
Inkommande löpare följer skylten ”växling” på upploppet, stämplar på mållinjen, lämnar sin
karta och tar karta för nästkommande löpare från kartplanket och lämnar över denna till
utgående löpare.
Var mycket noga med att ta rätt karta, med rätt lagnummer och sträcka. Lag som blir
berörda av att karta ej finns, får ny karta, men dock utan tidskompensation.
Efter växling läser löparen av sin sportidentbricka vid utgången.

Målgång
Löpare på den sista sträckan följer skyltning ”mål” på upploppet, måldomare finns på
mållinjen och avgör vem som passerar först. Målstämpling sker bakom mållinjen.
Efter målgång läser löparen av sin sportidentbricka vid utgången.

Vätska
Vätska finns ej.

Toaletter
Toaletter finns på samlingsplatsen och på arenan.

Stämplingssystem
Sportident. Lag som ej angett bricknummer vid anmälan tilldelas hyrbrickor.

Töm och check av brickan sker vid inpassering till start- och växlingsområdet. Det är löparens
ansvar att se till att sportidentbrickan är tömd och checkad.

Banlängder
Samtliga banor är ca 1,8 km och löptiden beräknas till 10-12 minuter för tätlagen.

Terrängbeskrivning
Terrängen består av stadsgator, både gågator och bilvägar samt kvartersmark bland
byggnader, måttlig kupering och mest hårdgjorda ytor, några gräsytor förekommer.

Spridning
Spridningsmetod förekommer på samtliga sträckor.

Kontroller
Träbockar med orange/vit skärm och två sportidentenheter. Var noga med att kontrollera
kodsiffran då kontrollerna kan sitta tätt.

Förbjudna områden
All tomtmark enligt kartan är förbjudet område. Övriga förbjudna områden är markerade
med lila raster. Förbjudna områden kan ibland vara markerade med blå/gul snitsel utan att
det är markerat på kartan.

Karta
Arvika Centrum, reviderad juni 2017, skala 1:4000, ekvidistans 2 meter, sprintnorm.

Kartritare
Nils-Göran Olsson.

Kontrolldefinitioner
Finns tryckt på kartan, inga lösa definitioner.

Klädsel
Fri klädsel.

Trafik
Biltrafiken i tävlingsområdet är bara delvis avstängd, så iakttag stor försiktighet vid passering
av bilvägar.
Det kommer även vara mycket publik och kanske trångt på gågatorna, publikvärdar finns
utplacerade, men kommer inte lyckas hålla undan alla, så iakttag viss försiktighet.

Dusch/omklädning
Möjligheter till omklädning och dusch finns ej.

Resultat
Presenteras på ORingen.se efter avslutad tävling.

Kartor efter tävling
Delas ut lagvis efter avslutad tävling.

Priser
Priser till de tre fösta lagen, prisutdelning på scenen efter avslutad tävling ca kl 18.00.

Regler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler för sprint gäller.

Tävlingsledare
Tävlingsledare Bagheerastafetten: Peter Risberg 070-292 57 18
Bitr. Tävlingsledare: Per Pettersson 070-639 01 73
Tävlingsansvarig O-Ringen Värmland: Magnus Albinsson 070-540 49 91
Tävlingschef O-Ringen AB: Jan Troeng 073-642 26 52

Banläggare
Helen Skoog

Bankontrollant
Per Forsberg

Tävlingsspeaker
Per Forsberg

Tävlingsjury
Mats Blom, Jan Åhlund, Johan Fröberg

Välkomna till en fartfylld dag i Arvika centrum!

