
Träningstävlingens direktiv 19.6.2017  

Arrangör: IF Femman 

Banläggare: Jonas Jern 

Första start: klo 18.30  

Regler: I tävlingen följs SSL:s regler och arrangörens direktiv.  

Tävlingskarta: 1: 5 000  

Den tävlande får behålla kartan vid målgång men inte visa den åt en tävlande som ännu inte startat. 

Tävlingsmaterial: Kontrollera att din Emit-bricka fungerar vid modellkontrollen och att numret är rätt i 

startlistan. Ändringar av Emit nummer sker vid infon. Hyresbrickor fås från info och återlämnas efter 

tävlingen. Borttappad hyresbricka debiteras med 70 euro.  

Kontroller: Kontrollera att du stämplar vid rätt nummer. RR kontrollerna är märkta med RR1, RR2, RR3 

o.s.v. på stämpelbrädet. Ruttbandet är vitt och utdraget runt hela banan. Modellkontroll finns vid 

tävlingscentralen.  

Banlängd  

D16 2.0 km   H16 2.0 km  

D14 2.0 km   H14 2.0 km  

D12 1.4 km   H12 1.4 km  

D12TR 1.1 km   H12TR 1.1 km  

D10RR 0.9/1.4km  H10RR 0.9/1.4km  

D8RR 0.9/1.4km  H8RR 0.9/1.4km  

Kontrollangivelser: Kontrollangivelser finns endast på kartan.  

Start: Startlistan finns till påseende vid tävlingscentralen. Alla klasser har samma start. Starten är vid 

tävlingscentralen. 

Startprocedur:  

o 5 minuter före start: Namnupprop, gå till startfållan. Kolla in modellkartan.  

o 4 minuter före start: emit-brickan nollas.  

o 3 minuter före start: väntas på nästa punkt.  

o 2 minuter före start: RR-deltagarna får sin karta och instruktioner. TR-deltagarna får se på modellkartan 

med banan inritad. Andra får se på modellkartan.  

o 1 minut före start: TR-deltagarna, H/D 12 och H/D 14 får sin karta. H/D 16 går fram till kartan, men får ta 

kartan efter startsignal.  

Stämpling: Om stämplingen är fel vid målgång leder det till diskvalisering, förutom i klasserna RR- och 

ledsagar klasserna. I dessa klasser sätts tidstillägg 10 minuter per fel stämpling eller saknad stämpling.  

Mål: I träningstävlingen används målstämpling. Tävlande som avbryter löper normalt genom målet.  

Pris: Alla deltagare får ett pris efter målgång.  

Resultat: Resultaten kommer på föreningens hemsida efter träningstävlingen. 


