PM 1
O-TUREN 2017-11-11
Mölndals Bilsportklubb hälsar er välkomna till bilorienteringen O-TUREN 2017. Här följer några kompletteringar till
inbjudan.
Start/målplats:

Hjortgården i Alingsås, pilad infart från E20-genomfarten. P-plats finns vid uppfarten till
Hjortgården. Trailerparkering vid Lunas P-plats.

Besiktning, utrustning: Besiktning före incheckning. Mobiltelefon ska vara avstängd under tävlingen och får endast
användas i nödsituation. Reflexvästar.
Bensin etc:

Finns vid avfarten från E20.

Servering:

Fika och enklare varm mat serveras i Hjortgården.

Bana Lång:

55 km O-sträckor (8 st) och 29 km transportsträckor. Tidtagning på samtliga sträckor. Första
start kl 16.30. Flytande starttider. Idealtid räknas efter medelhastigheten 40 km/tim.
Respittid 180 min. Obligatorisk genomgång kl 16.00.

Bana Kort:

41 km O-sträckor (6 st) och 28 km transportsträckor. Tidtagning på samtliga sträckor.
Första start 10 minuter efter sista bil på bana lång. Flytande starttider. Idealtid räknas efter
medelhastigheten 40 km/tim. Respittid 150 min. Obligatorisk genomgång kl 16.00.

Bana Pb:

Anmälan kan även ske på plats. För nybörjare och för deltagare med viss erfarenhet.
26 km O-sträckor (4 st) och 28 km transportsträckor. Tidtagning på samtliga sträckor.
Obligatorisk genomgång c:a kl 14.30. Besiktning och anmälan dessförinnan. Idealtid räknas
efter medelhastigheten 40 km/tim. Start efter genomgång ca 15.00. Respittid 120 min.

Startavgift:

Startavgiften betalas kontant eller via Swish.

Visa hänsyn: Var vänliga och visa hänsyn mot boende, markägare och tävlingsarrangör. Flytta inte

gruset i kurvor och vägskäl. Kör alltid försiktigt när ni passerar genom gårdar och nära
bostadshus. Skyltar med maxhastighet (20 km/h eller 30 km/h) finns utsatta.
Kartskalor:

Kartskalorna 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:20.000 samt 1:25.000 kan förekomma på
O-sträckorna.

Notera TK:

Var vänlig notera de TK som passeras i kontrollkortet(tidkortet).

Pilning, skyltar:

PK, OK, IK (även ej genomkörbara), TK-skyltar förekommer. Ströpilning samt Fel-väg-skyltar
kan förekomma.
För Långa och Korta banan: Vid en trång passage vid ett vägbyte med en extremt spetsig
vinkel bakåt finns en upplysningsskylt med texten ”Vändplan om 10 m”. Det innebär
motkörning några meter efter vändningen utan att detta anges i körorder.

OK på olika banor:

Olika OK för de olika banorna förekommer. Notera rätt OK!

IK-besked:

För Långa och Korta banorna utdelas ett IK besked vid TK0 och ett nytt IK-besked vid TK3.

Start- och Mål-TK:

Roadbook samt för bana Lång och Kort också IK-besked 1, utdelas inne i Hjortgården (TK0).
Roadbook börjar vid gula skyltar vid nederdelen av parkeringen.
Vid målgång: Målstämpla vid TK-skylt Mål på parkeringen. Avläsning av Sportident-pinnen
sker uppe i Hjortgården.

Tydliga kodbokstäver: Felnotering eller oläslig kodbokstav ger inget tidstillägg om noteringen kryssas med ett tydligt
kryss i rutan på kontrollkortet och att rätt kodbokstav noteras i nästa tomma ruta.
Telefon nödfall:

Kurt Fredrixon 0705-590890, Mathias Fredrixon 0705-191806, Krister Karlsson 0707-909657.

Speciella karttecken:

Följande lokala tecken på egenritade skisser används:

Stenmur

Stolpe

VÄLKOMNA ÖNSKAR MÖLNDALS BILSPORTKLUBB

