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PreO-stafett; En ny PreO disciplin?
Inom PreO har vi i flera år sökt efter möjligheterna till
en lagtävling/stafett i PreO. Möjligen har vi nu ett
koncept till en sådan disciplin.
Under PreO i Väst helgen så anordnade OK Landehof
under William och Desire Rexs utmärkta upplägg en
lagtävling för två deltagare som utformats som en
lagtävling. Detta försök var mycket uppskattat och bör
definitivt kunna utvecklas till en särskild disciplin inom
PreO och bör även kunna anpassas till tremannalag.
Den modell som provades var enligt följande upplägg:
1. Två lagmedlemmar.
2. En bana, precis som en vanlig PreO-bana, med 18
kontroller.
3. Maxtiden beräknad på traditionellt sätt.
4. Masstart för lagmedlemmarna på ”första sträckan”.
5. Fri ordningsföljd av kontrolltagningen.
6. Första sträckan tävlande fick ta min 8, max 10
kontroller, valfritt.
7. Fri disposition av maxtiden mellan
lagmedlemmarna.
8. Vid växlingen kontrollerades att första sträckan
stämplat rätt antal kontroller sedan lämnades
startkortet över till andra sträckans tävlande som då
hade att lösa resterande kontroller samt vara i mål
inom utsatt maxtid.
9. Efter växling, respektive målgång hade båda
tävlande att lösa två tidkontroller vardera.
Tidkontrollerna var samma för båda tävlande.
10. Ingen konversation eller informationsöverlämning
fick förekomma mellan de tävlande vid växlingen.
Modellen ger möjlighet till många olika val och taktiska
dispositioner av tävlingen. Vissa lag valde t.ex. att den
snabbare av de två tog kontrollerna som låg längst bort på
banan. Andra lag valde att scanna av alla kontroller och
den skickligare av de två löste de kontroller som
bedömdes vara svårast. Eller så ingen taktik alls, en tog
kontrollerna med udda nummer och den andra med jämna
nummer. Väldigt många varianter förekom och kan säkert
ytterligare utvidgas.
Avslutningsvis, mycket positiva intryck efter tävlingen och
förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare. Kanske tre
tävlande, kanske några fler kontroller, kanske kortare och
intensivare bana och därmed kortare tävlingstid, kanske
större frihet i fördelning av antal kontroller mellan de
tävlande.

Jag deltog också i stafetten och tyckte att det var en rolig variant som jag gärna prövar på igen. Men
om man ska ha fler än 2 sträckor uppstår problemet med att första sträckan kan prata med senare
startande sträckor. Ska det vara tillåtet eler måste man ordna någon karantän? Blir det lika roligt?
Något som däremot skulle vara intressant vore att kunna visa resultat vartefter tävlingen fortgår
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