Nyhetsbrev PreO Nr 1, 2015

utgivet 2015-03-18

Detta nyhetsbrev är en sammanfattning av den information och diskussion som förekom på PreOkonferensen den 31 januari 2015 samt resultatet av styrelsebeslut om PreO-Regler för 2015.

Inledning
Konferensen hölls lördagen den 31 januari 2015 i Hagaby OK:s klubbstuga i Örebro under värdskap av
Arne Yngström som gav en information om hur PreO-verksamheten startade i Sverige.

Informationsfrågor
Statistik från tävlingssäsongen 2014 visar att antalet tävlingar uppgick till 33 stycken, vilket är ett
halvdussin mindre än senaste året. Antalet tävlande som finns på rankinglistan, 163 personer, vilket
är en handfull färre än föregående år. Antalet startande under året var 2323. Detta är en nedgång
med drygt 100 starter jämfört med i fjol.
Informerades om tävlingsprogrammet 2015, som finns tillgängligt på SOFT:s hemsida. Programmet
innehåller vissa närliggande tävlingar i Norden, Nordiska landskampen, VM samt ECTO och är nu
också uppdaterat med Elitserien/A-cupen.
Information erhölls från arrangörerna för O-Ringen 2015 om pågående planering inför
arrangemangen. Det ser ut att bli en mycket intressant och trevlig vecka i Borås med omnejd.
Martin och Gun informerade om regelarbetet och presenterade de viktigaste förändringarna. Det
förekom ett antal frågor och diskussioner men inget som föranledde några ändringar i det förslag
som skickats till SOFT för godkännande.
SOFT:s styrelse har på styrelsemötet 2015-03-17 beslutat om att de av PreO:s regelgrupps framtagna
regler skall gälla för 2015. De nya reglerna finns nu att ladda ner från hemsidan liksom en
sammanfattning av regeländringarna.

Information inför IOF-mötet.
Martin lämnade följande info från IOF-mötet i januari.
IOF har beslutat att använda Eventor för alla tävlingar sanktionerade av IOF. För vår del innebar det i
nuläget EM och VM. Alla som vill delta i dessa tävlingar måste därför själva registrera sig i IOF
Eventor, http://eventor.orienteering.org.
ECTO, European Cup in TrailO, har i år deltävlingar i Finland, Litauen, Kroatien, Bollnäs och Tjeckien.
Mer info finns i tävlingsprogrammet på hemsidan.
Vid EM och EM har det införts en protestavgift på 50€.
Förslaget till PreO-Relay, alltså PreO-Stafett, som kommer att ersätta lagtävlingen vid VM och EM har
blivit lite förändrat. Det nya blir en kombination av PreO och TempO. I PreO-delen löser varje

deltagare 1/3-del av kontrollerna. Därefter löser varje deltagare 1-2 TempO-stationer med minst 4
uppgifter/station. Detta är ingen större skillnad mot hur PreO-stafetter har arrangerats hittills i
Sverige.
Den stora förändringen är hur resultatet beräknas:
• Varje fel/poängavdrag i PreO-delen ger 60sek strafftid
• TempO-delen beräknas som vanligt
• Slutresultaten anges bara i sekunder
Detta möjliggör för final/publikkontroll för sträcka 3 med omvänd startordning inför varje TempOstation.
Namnet ändras från PreO-Relay till TrailO-Relay.

Info till arrangörer och tävlande
Här nedan lämnas information riktad till främst arrangörer, men den berör också tävlande. Det är
resultatet av förslag från deltagarna som diskuterades och som senare har beslutats av SOFT.

Resultatet av inkomna förslag som diskuterades på konferensen
Gångavstånd tävlingsarena-start och mål-TA (Nils W.)
Konferensen delade Nils synpunkter att det ibland har blivit för långa avstånd. Rekommendationen är
att max gångavstånd inte bör överstiga ca 2,5 km annars skall skjuts erbjudas och tydligt annonseras
på arenan.
Regler för Stafett (Mats K.)
Hur löser man tidtagningen så att sista sträckans tävlande vet hur mycket tid han/hon har kvar att
använda?
Det är de tävlandes ansvar att hålla reda på.
Hur beter man sig om tävlande vid målgång inte har stämplat i rätt antal kontroller? (Strykes kontroll
– i så fall vilken?)
Ja en kontroll stryks. PreO-gruppen kommer att ta fram anvisning om vilken kontroll som skall
strykas.
Hur undviker man att 1:a och 3:e sträckans tävlande pratar med varandra? Tidkontrollens svar
kanske man kan byta ordning på?
Karantän måste anordnas.
PreO revidering (Lars S.)
Vid Denna fråga kan diskuteras hur mycket som helst och någon bra lösning på problemet finns ej.
Att ha en särskild ”kartnorm” för PreO har vi inga ekonomiska och praktiska möjligheter att
genomföra. Att göra en PreO revidering av hela kartan och inte bara i närheten av kontrollerna blir
också mycket krävande. Det är därför viktigt att om det gjorts PreO-revideringar av kartan så skall det
så tydligt som möjligt redogöras för i tävlings-PM.

Rankingsystemet (Michael J)
Systemet skall spegla jämnhet och ”enstaka topp-placeringar” skall inte ges för stort utrymme i
rankingen, är detta en syn som är värd diskussion?
Idag ingår de 6 bästa resultaten 1 år bakåt i tiden, och ligger till grund för bland annat deltagande i
Elitklass och SM.
• Kan det vara så att ex. 8 tävlingar ger mer utslag på jämnhet?
Beslutades att i fortsättningen räkna 8 tävlingar.
• Kan det bästa resultatet tas bort och resterande 6 eller ex. 8 resultat räknas?
Förslaget avslogs, detta påverkar inte toppen på rankinglistan men kan få stor verkan längre
ned i listan och ett bra resultat som styrks kan få stora inverkningar för en person.
• Skall temporesultat begränsas, räknas in i totalen eller ha en egen lista?
Detta har inte så stor inverkan och det måste ända UK beakta vid uttagningar.
• Kan man tänka sig att ge bättre ranking vid ”statustävling” ex. SM, elitserie.
Förslaget avslogs.
• När en ny person kommer med har den 15,00 i poäng under säsongen, kan man tänka sig att
denna poäng justeras efterhand som personen tävlar, det är idag många gånger, både för
personen själv och motståndare, mer rättvist om poängen sänks till en nivå som ligger intill
sina framkomna poäng, (ex. efter tre resultat justeras den första gången.)
Dessa 15 poäng används bara för beräkning av tävlingsranking. De personer som har gjort
”kometkarriär” har oftast erhållit wild card till Elit-klassen innan de kommit upp i en ”fiktiv”
poäng som hade kunnat påverka rankingen i A-klassen. Därför finns det ingen mening med att
införa detta.
Uttagning mästerskap, EM och VM, (landskamp). (Michael J)
Bör metod för framtida uttagningar klarläggas?
• Skall till och med vilket datum som ligger till grund för uttagningen vara allmänt känt i god tid
före aktuell tävling.
I år sker uttagningen till VM efter tävlingarna i PreO i Väst den 15-17 maj.
• Skall resultat på tempo bara påverka uttagning till TempO och PreO till PreO?
Detta är en fråga som UK får avväga.
• Kan vissa tävlingar pekas ut i förväg som ”uttagningstävlingar”?
Nej
•
•
•
•

Bör motsvarande tidigare tävlingars resultat beakta?
Rankings betydelse för dessa uttagningar, 1 år bakåt ½ år bakåt?
En mix av olika idéer ovan?
Är det bra som det är?
I stort sett.

UK gör en avvägning och tittar på resultat från olika tävlingar och går ej strikt på rankingen.

Elitklassen, kvalificering (Torbjörn L)
Jag vill ha fritt deltagande i Pre-Elit, även för de som tävlar för Svenska klubbar på O-ringen 2016.
Konferensen var enig om att det inte fanns skäl att nu ändra reglerna och inte speciellt heller för
O-Ringen.

