Slutinstruktion for onsdag den 22. juni 2016
Løb – Hammeren.
Kørsel

Fra Gudhjem Søpark/Ferieby er der til Hammerhavnen ca. 20 km via Allinge-Sandvig.
Køretid ca. 25. min.

Stævnecenter/bad

Nordlandshallen, Strandvejen 1, 3770 Allinge
Indgang i den syd-østlige ende.
Afstand fra hallen til Hammerhavnen er ca. 8 km.

Start/Mål

Start og mål er beliggende på Hammerhavnen. Afmærkning ca. 100 m til start..
Start fra kl. 10:00
Max tid på 2½ time og udgåede løbere SKAL melde sig i mål.

Startprocedure:

SI-brikker

3 min før start tidspunkt går løberen frem til start personale.
Kontrol af SI brik / og udlevering af lejebrik.
SI brikken skal cleares og tjekkes i box 1.
I box 2 findes ekstra postdefinitioner og ekstra postdefinitioner må kun anvendes,
såfremt løberen har hylster til opbevaring.
I box 3 går deltageren frem til kassen påført løbsklasse.
I start øjeblikket skal SI-brikken IKKE aktiveres.
Lejede brikker SKAL afleveres i MÅL.

Kort & Baner:

Bane Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sværhedsgrad Længde

H21
svær
H35
Svær
D21, H45 Svær
H55, H21K Svær
D35, H63 Svær
H21B
Mellemsvær
D21B
Mellemsvær
H21C
Let
D21C
Let

6,9 km
5,8 km
4,7 km
3,5 km
2,4 km
4,5 km
3,3 km
4,5 km
3,1 km

postantal
21
17
16
13
11
16
13
16
13

Kort: Hammeren, 1:7.500, ækv. 5 m, nytegnet 2014 med enkelte rettelser i 2016.
Banelægger: Torkil Hansen.
Bemærkning:

Der er opsat dyrehegn rundt om det meste af Hammeren samt bebyggelserne omkring det gamle
fyr på toppen. På kortet er fremhævet med rød/violet farve for at fremhæve, at der er tale om et
impassabelt hegn. Det er forbudt at passere.
Åbninger i hegnet er tydeliggjort ved, at den rød/violette farve ophører i god tid.
Der er naturligvis i banelægningen taget hensyn disse dyrehegn.

Skovflåter:

Bemærk det er høj sæson for skovflåter. Derfor er det vigtigt den enkelte er opmærksom
på flåterne – der ofte sætter på ben/hofter. Er du i tvivl så kontakt stævneledelsen.

Værdigenstande/ omklædning og toiletter

Overtrækstøj og værdigenstande kan opbevares ved mål
Der findes offentlige toiletter.
I øvrigt kioskudsalg is/sodavand mm.

Væske:

Der er væske i mål.

Resultater:

Resultaterne vil være tilgængelige i receptionen, Gudhjem Søpark og på www.pi-orientering.dk
Endvidere live opdatering af resultater i mål.

Afslutning:
Præmier:

Forventes ca. kl. 14:00 i Nordlandshallens cafeteria.
Mesterskabsplaquetter jfr. DPIF reglement og ejendomspræmier.
Ved afslutningen serveres kaffe/te og 1 stk. lagkage per tilmeldte til afslutning.

Afgang til Rønne:

Beregn afgang fra hallen kl. 15:30 og så er man i Rønne med i god tid til kl. 1630 til Ystad.
Tak for denne gang/ Stævneledelsen.

