INDBYDELSE TIL:

PRÆCIONS - ORIENTERING
OK ROSKILDE INDBYDER TIL KLUBBENS 3.PRÆCIONS-ORIENTERING

SØNDAG DEN 22 OKTOBER 2017

Præcions-Orientering, er for alle, udøves på lige vilkår, uanset om man er afhængig
af hjælpemidler til at komme frem, eller ikke. Ruten er på vej/sti der kan befærdes af
evt. kørestole olign.
BANER

Langdistance, Elite-bane: ca. 2000 m. B-bane: ca. 1800 m.
Ingen opdeling af køn eller alder.

PARKERING
P-plads, Boserupvej 100, 4000 Roskilde (nord-vest Roskilde)
N 55gr39’53,44’’ Biler med gyldig Handicap skilt i forruden må fortsætte til Stævnecenteret og parkeØ 12gr1’24,05’’
rer på pladsen, handicap P-skilt er opsat.
AFSTANDE
P-plads til Stævnecenter/plads: 650 m.
N 55gr39’42,56’’ Stævnecenter– stævneplads: 0 m.
Ø 12gr2’0,27’’
Stævnerplads - Tidskontrol: 0 m.
Tidskontrol - start: 125 m.
Mål - stævneplads: 250 m.
STARTTID

Tidskontrol kl. 1030 - 1200. Se vejledende starttider på klubbens hjemmeside.
Præcions-banen, umiddelbart efter tidskontrollen.

KORT

Boserup, revideret til fod-O foråret 2017, enkelte rettelser til Præ-O september 2017
Tidskontrol: 1:2500, 2½ m. ækvidistance
Præcions-kortet: A4 format, 1:5000, 2½ m ækvidistance. Udleveres i plastpose.

TERRÆN

Let kuperet, mest åben skov med tætte områder, følger skovveje og stier, hjælper til
manuelle kørestole anbefales (kan ikke tilbydes af den arrangerende klub).

TILMELDING

O-service, eller mail/post til: bjoernvognbjerg@outlook.dk
Bjørn Vognbjerg Jørgensen, Kikhøjparken 58, 4300 DK.Holbæk
Senest søndag den 15 oktober 2017 klokken 23.59
Eftertilmelding: senest torsdag den 19 oktober 2017 kl.23.59 pr. mail.
Herefter på stævnecenteret mellem kl.1000 - 1130.

STARTGEBYR

Tilmelding senest den 15 oktober 2017:
Til og med 17 år, kr. 40,-.
Fra og med 18 år, kr. 70,-.
Tilmelding fra og med den 16 oktober 2017
Til og med 17 år, kr. 50,Fra og med 18 år, kr. 80,-.
Beløbet indsættes på konto: Sparekassen Sjælland. 0525 0000243556 mrk: ”Præ-O”
Eller betales kontant, eller mobilePay 21672273, på stævnecenteret.

INSTRUKTON

Instruktion og vejledende startliste vil blive lagt på klubbens hjemmeside snarest mulig efter tilmeldingsfristens normale udløb. http://www.okr.dk

RESULTATER

På stævnecenteret og senere på klubbens hjemmeside

DIVERSE

Der findes ude– som indendørs opholdsmulighed, samt toiletter, også handicap.
Ingen præmier/priser.

OPLYSNINGER

Orienteringsklubben Roskilde’s hjemmeside: www.okr.dk
Dansk Præcions-Orientering’s hjemmeside: www.trail-o.dk
Stævneledelsen: bjoernvognbjerg@outlook.dk
Tlf. 2167 2273

