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Första start Lördag: 12:00, Söndag: 10:00
Terrängbeskrivning Mestadels mycket lättlöpt hedmark med inslag av vanlig
skogsmark samt en del hyggen.
Kontrollerna ligger tätt. Kontrollera kodsiffran. Angivelser finns tryckta på kartan.
Lösa angivelser finns också.
Vätskekontroll För de längre banorna på söndag, anges på angivelsen.
Avstånd till startplats Lördag: 450m, Söndag: 300 m
Stämplingssystem och startmetod Emit, stämpelstart tillämpas. Backuplappar finns
att få vid starten. Deltagare i klasserna D/H 18 och äldre får sin karta i
startögonblicket övriga en minut innan start. Kontrollera ert bricknummer mot
startlistan. För Öppna och U klasser samt Inskolning är det fri starttid, kontakta
startpersonal innan du går in i fållan.
Viktigt! Deltagaren ansvarar själv för att löparbrickan nollas i startenheten i
startögonblicket.
Hyrbrickor finns klubbvis att hämta hos tävlingskassören. I kuvertet ligger klubbens
samtliga brickor. Återlämna brickan efter tävlingens slut. Anmälda till båda dagarna
använder samma bricka på söndagen
Tvätt i anslutning till TC, Varmvatten från tankbil.
Toaletter finns i anslutning till TC.
Nummerlappar bäres av H21 och D21 självservering vid start.
Karta Bredviksheden/Säivis upprättad 2002 reviderad 2004 samt 2009.
Skala 1:10 000 ekv 2m.
Banläggare Kari Pessa, Bror Alatalo
Tävlings och bankontrollant Jyrki Pessa
Upplysningar tävlingsledare Harry Andersson tel: 070-638 84 85
Direktanmälan är möjlig i klasserna Ö3,Ö6,Ö9 och Inskolningsklass. Anmälan hos
tävlingskassören.
Skuggning är tillåten i U-klasser och Inskolningsklass. Svartvit karta för inskolning
och U1 finns att få vid starten.
Prisutdelning efter tävlingens slut. Skogskarlarnas klubb skedtävling söndag.
Miniknat Lördag start mellan 11:15-11:45.
Tävlingskassör finns i anslutning till TC.
Viltrapportering till tävlingsledaren.
Marketenteri vid TC.
Parkering 0-400 m från TC
Passage genom ett renstängsel är markerat på tävlingskartorna, och med röd/vit
snitsel i terrängen.
Priser medaljer till alla fullföljande i klasserna HD10-HD14, Inskolning, U1 och U2. I
öppna klasser utlottas ett pris i varje klass. I övriga klasser segrarpriser. Priser också
till miniknatlöparna.

