Svenska Mångkampsförbundets orienteringsskyttesektion inbjuder till

Karlbergscupen 2017
i orienteringsskytte
Tävlingsform:

Karlbergscupen 2017, samt skytteläger vid tre tillfällen
- Skytteläger, lördag 18 feb, lördag 25 feb och lördag 11 mars – se separat inbjudan
- Tre deltävlingar, KC #1-3:
- Deltävling #1, söndag 19 februari
- Deltävling #2, söndag 26 februari
- Deltävling #3, söndag 12 mars
- Sex klasser: H21, D21, H45, D45, H12-16, D12-16 (stor/liten prick beroende på ålder)
- Poängberäkning: Poäng i varje klass, 20-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Övriga tävlande som fullföljer får 1 poäng.
- Poängen för de två bästa tävlingarna räknas. Vid lika poäng avgör poängen i en tredje
deltävling.

Tävlingsplats:

Karlberg, Stockholm. Militärt område. ID-handling ska kunna uppvisas för vaktpersonal.

Vägvisning:

Karlbergs skjutbana ligger inne på området vid Karlbergs slott (Militärhögskolan), i
Solna. Vid bommen in till området: Anmälan till vakten via porttelefon, för att kunna
köra in med bil till parkeringen ca 100 m från skjuthallen.
Efter inpassering vid bommen, kör vägen rakt fram till stora planen framför slottet och
sväng direkt om hörnet till vänster genom valvet, sedan rakt fram, d.v.s. parallellt med
den väg ni körde in (i den andra riktningen), förbi matsalen som ligger på vänster sida,
kör nerför backen till vänster och höger bort till parkeringen (vänster sida) före
skjuthallen.

Anmälan:

Deltävling (och skytteläger)
- Skytteläger #1, lördag 18 februari
- Deltävling KC #1, söndag 19 februari

Anmälan senast
tisdag 14 februari
tisdag 14 februari

- Skytteläger #2, lördag 25 februari
- Deltävling KC #2, söndag 26 februari

tisdag 21 februari
tisdag 21 februari

- Skytteläger #3, lördag 11 mars
- Deltävling KC #3, lördag 12 mars

tisdag 7 mars
tisdag 7 mars

till info@orienteringsskytte.se .
Ange namn, personnummer, klass, startgrupp och SI-nr vid anmälan.
Namn och personnummer även för ev. medföljare.
Startgrupper:

Startgrupp 1: kl. 09.00-11.00
Startgrupp 2: kl. 11.00-13.00
Startgrupp 3: kl. 13.30-15.30
Startgrupp 4: kl. 15.30-17.30

Genomgång för alla kl. 09.00
Genomgång för alla kl. 11.00
Genomgång för alla kl. 13.30
Genomgång för alla kl. 15.30

Max.antal:

Deltagarantal per startgrupp: 12 st. Först till kvarn gäller till startgrupperna.
Fyra startgrupper á 12 tävlande = 48 startande.
Vi erbjuder fyra startgrupper med 12 tävlande i varje grupp, detta för att
det inte ska bli så trångt i hallen, samt att varje grupp ska ha möjlighet till inskjutning
och tävling under totalt två timmars tid. Risk finns att det blir fullt.
Vänligen meddela återbud, ifall fler står på tur till en startgrupp.

Anm.avgift:

Resp. deltävling: H/D21, H/D45: 100 kr. H/D12-16: 60 kr.

Betalning:

Klubbar faktureras tävlingen i efterhand.
Kontant betalning eller Swish-betalning på tävlingsdagen går också bra.

Skytte:

Karlbergs skjuthall, inomhushall 50 m, .22 long rifle. Papptavla. Inga fallmål i hallen.
Tidstillägg (30 sek/bom) vid bommade skott (istället för straffrunda).

Orientering:

I Karlbergsparken.

Karta:

Karlbergsparken, 1:4 000, ekvidistans 2 m. Reviderad 2010.

Kontrolldefinitioner: Enbart tryckta på kartan. Inga lösa definitioner.
Inskjutning:

Söndag 19 februari, söndag 26 februari och söndag 12 mars:
Fyra startgrupper.
Inskjutningstider (genomgång för alla i startgruppen kl. 09.00, 11.00, 13.30 resp. 15.30):
Startgrupp 1: kl. 09.00-9.45
Startgrupp 2: kl. 11.00-11.45
Startgrupp 3: kl. 13.30-14.15
Startgrupp 4: kl. 15.30-16.15

Första start:

Kl. 10.00, 12.00, 14.30 resp. 16.30.
Observera solens nedgång för deltävlingarna:
Deltävling #1, 19 feb: kl. 16:50, deltävl. #2, 26 feb: kl. 17:07, och deltävl. #3, 12 mars:
kl. 17:42. Risk för mörkt för startgrupp 4, speciellt vid första deltävlingen.

Lånevapen:

Anmäl behov vid anmälan. Gratis att låna. Ammunition ingår.
Ta gärna med en klubbkompis som får testa orienteringsskytte!

Stämpling:

Sportident. Ange bricknummer vid anmälan. Några lånebrickor finns.

Omklädning, dusch: Ombyte och dusch i idrottshallen på Karlberg. Portkod, se anslag i skjuthallen.
Kom gärna tävlingsklädda.
Banlängder:

Orienteringsbanor deltävling 1, 2, och 3: Sprint- eller medeldistans-OL, banlängd
ca 1,5-3,5 km, individuell start eller masstart. Fler startgrupper för resp. pass
(startgrupp) kan förekomma. Se PM för ytterligare beskrivning av respektive deltävling.

Halkvarning:

Det kan vara isigt och halt i tävlingsområdet. Ta det försiktigt!

Skidspår:

Vid snö finns det en hel del preparerade skidspår i parken. Spring ej i skidspåren, tack.

Priser:

Presentkort till topp-3, totalt, i varje klass. Skickas ut efter sista deltävlingen.

Resultat:

Läggs ut på orienteringsskyttets hemsida, www.orienteringsskytte.se .

Upplysningar:

Hans Mandahl, 070-527 18 32

Välkomna till 2017 års Karlbergscup!
Orienteringsskytte – din nya utmaning

