
                                 PM    POLIS-SM I FÄLTSPORT 
                            Tisdagen den 26 augusti 2014  

Samling: 

Årboheden, vägvisning från väg 929 Sågmyra - Leksand, 2,5 km väster Sågmyra. Därifrån vägvisning 2 

km till Arenan. 

 

Parkering: 

I anslutning till Arenan. 

 

Deltagarpåsar:  

Hämtas av deltagarna vid Arenan. I påsen finns programbok, nummerlapp och SI-pinne för er som 

hyrt en sådan. Nummerlappen skall endast användas under Fältsporten. Återlämning av SI-pinne 

efter sista tävlingsdag. 

 

Start: 

Första start den 26 augusti kl 14.00. Följ orange-vit snitsel c:a 1000 m till start för 

punktorienteringen. Inga toaletter vid start, finns vid Arenan.  

 

Karta: 

1:10 000 ekv 5 m. 

 

Terrängbeskrivning: 

Vildmark, övervägande tallskog, med inslag av vägar, stigar och sankmarker. I huvudsak god 

framkomlighet och god sikt. H 21 och H 40 kuperad terräng övriga måttlig kupering. Förekomst av 

ljung och högt blåbärsris inom högre belägna partier. Områden med stenbunden mark förekommer.   

Punktorienteringsbanan är lättframkomlig med svag kupering. 

 

Stämpling: 

Sport-ident. Vid utebliven signal, stämpla med stiftklämman på valfri plats i kartkanten. 

 

Toaletter/omklädnad/dusch  

Toaletter finns vid Arenan. Omklädnad utomhus. Dusch. 

 

Vapenkontroll: 

Sker vid TC. 

 

Vapen: 

SigSauer kaliber 9 mm av RPS godkänt som tjänstevapen, medföres under hela tävlingen. För HD 60 

tillhandahålls tjänstevapen eller motsvarande av arrangören. Arrangören ser till att vapen och 

ammunition är placerade på skjutplatsen vid resp. skjutplats. Vapnen tas om hand efter målgång och 

förvaras hos Falupolisen, återfås efter avslutad tävling sista tävlingsdagen. 

 

Vätska: 

Finns efter skjutning – d v s vid start för fri-ol. 

 



Tävlingens utförande: 

I startögonblicket startstämplar du och får samtidigt kartan för punktorienteringen. Efter avslutad p-

ol lämnas kartan till funktionär och stämpling sker vid ingångskontroll till skjutområdet. Följ snitsel till 

skjutplats som är identisk med ditt startnummer. Efter genomförd skjutning följ snitsel till start för fri 

orienteringen. Tag själv kartan, som innehåller hela din orienteringsbana, i din klassbox och stämpla 

vid startpunkten för fri-orienteringen. Från fri-orienteringens sista kontroll följ snitsel till din 

skjutplats och efter skjutning följer du snitsel till målet där du målstämplar. OBS! OBS! Utstämpling 

sker vid Arenan. Gång/transportväg c:a 1 km söderut efter väg. Glöm inte utstämplingen vid Arenan! 

 

Punktorientering:   

P-ol banan är 2,045 km och markerad med röd-vita plastband. Antalet punkter (kontroller)  är 10 st. 

Punkterna numreras löpande från 1-10 . 5 punkter i banan och 5 punkter utanför banan. Resp. 
kontrollnummer är angivna högst upp på skärmen. 
Punkt i banan markeras med BLÅ skärm.  
Punkt utanför banan markeras med GUL skärm. Intill den gula skärmen finns en 
 en riktningsvisare som pekar mot punkten, som också är markerad med en röd-vit skärm. 
Vid varje stationsplats finns det nålar och signeringspennor. 
Maxavstånd till punkt utanför banan är 800 m. Varje punkt markeras med ett nålstick. Signeringen 
sker genom att den tävlande drar ett streck från nålsticket till motsvarande nummer på kartans 
baksida med signeringspennan. Ringar får inte ritas runt nålsticket. Det är förbjudet att lämna banan 
eller att springa tillbaka samt att lämna stationsplatsen innan nålstick och signering skett. P-ol banan 
avslutas med en ingångskontroll vid skjutområdet där stämpling sker med SI-pinnen och p-ol kartan 
lämnas till funktionär.  
Lösa angivelser till orienteringsdelen finns vid p-ol starten. Självservering innan start. 

OBS! Utmanarklassen skall enbart punkta vid BLÅ skärm d v s punkt i banan. Denna klass har 

endast 5 kontroller på linjen under punktorienteringsdelen- inga syftningskontroller 

 

Skjutning: 

Sker två gånger på samma skjutstation och på samma måltavla. Måltavlan är den internationella 

skidskyttetavlan som har 5 träffytor/prickar med en diameter av 115 mm och är vertikalt placerad på 

skjutvallen. Måltavlan har ett nummer identiskt med ditt startnummer. Skjutavståndet 12.5 m. Vid 

varje tillfälle skjuts det 10 skott. Max 2 träff i varje träffyta/prick räknas. Efter skjutning se till att 

magasinet är tomt. Skulle något inträffa vad gäller vapenfel/eldavbrott åtgärdas det av resp. löpare. 

Skjutledare ansvarar för säkerheten på vapenvallen. Ropas det eld upphör MÅSTE ALLA omedelbart 

avbryta sin skjutning. Lånevapnen samt ammunition finns på resp. skjutplats. 

 

Fri orientering: 

Stämpla vid utgångskontrollen vid kartboxen, ta själv rätt karta. Fria orienteringen är i en slinga och 

från sista kontrollen följer du snitsel till skjutstationen, där du återigen skjuter 10 skott mot 

måltavlan som är identisk med ditt startnummer. Efter avslutad skjutning följer du snitsel till mål. 

Skala 1:10 000 för samtliga. 

Banlängder: H 21 5900 m.  H 40 4500 m.  H 50 3800 m.  H 60 3400 m.  D 21 3800 m.  D 40 3400 m.   

D 50 2800 m.  D 60 2100 m. Umanarklass 3700 m.   

 

Målgång/avläsning:  

Målet är i anslutning till skjutbanan. Målstämpla. Efter målstämpling transport/gång till Arenan där 

du stämplar ut. Maxtiden är 2 tim och 30 min. 



 

 

Poängbedömning: 
Den tävlande poängbelastas enligt följande: Total tävlingstid (alla grenar inräknade) varje hel minut, 
sekunder medräknas som decimal (ex 70 min och 12 sek = 70,12 p). 
 
Skjutning: 
Träff i träffytorna ger 0 poäng. Skott utanför träffytan/pricken ger 1 poäng. 
 
Punktorientering - skala 1:10 000. 
För varje punkt ges följande poäng: 

 Fel intill 2 mm = 0 p 

 Fel intill 4 mm = 1 p 

 Fel intill 6 mm = 2 p 

 Fel intill 8 mm = 3 p 

 Fel intill 10 mm = 4 p 

 Fel intill 12 mm = 5 p 

 Fel över 12 mm = 6 p 

 För varje ej markerad punkt = 6 p 
 

Servering: 

Enklare sådan finnes vid Arenan. 

 

Prisutdelning: 

Sker i samband med kamratmåltiden. Medaljer till de tre främsta i resp. klass.  

 

Tävlingsledning: 

Tävlingsledare: Mikael Edbäck 

Banläggare:  Hans Carlsson 

Tävlingskontrollant: Gunnar Löfkvist Bjursås OK 

Bankontrollant: Göte Rickardsson Bjursås OK 


