TOLEREDS AIK
INBJUDER TILL
DM i sprintorientering
onsdagen den 3 juni 2015
och till inofficiellt DM i sprintstafett
torsdagen den 4 juni 2015 för Göteborg

DM i sprintorientering, individuellt onsdagen den 3 juni
Ingår som 3:e etappen av Ungdomsserien
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Banlängder efter SOFT´s rekommendationer för sprint
Vid för få deltagare i en klass kan sammanslagning av klasser ske enligt SOFT:s rekommendationer.
Anmälan:

Anmälan skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 27 maj kl. 23.59. I första hand via
Eventor , i undantagsfall via e-post tavling2015@toleredutby.se. Anmälan per e-post
bekräftas inom ett dygn. Om Du använder egen Sportidentbricka måste brickans nummer
anges i samband med anmälan, annars blir du tilldelad en hyrbricka tävlingsdagen. U-klass
och Öppna motionsklasser även anmälan på tävlingsdagen utan tillägg och dessa klasser har
fri starttid.
OBS! I och med anmälan godkänner den tävlande att start och resultatlista publiceras på
Internet.

Efteranmälan:

Mottages senast tisdagen den 2 juni kl 17.00. Anmälan i första hand via Eventor, i
undantagsvis via e-post tavling2015@toleredutby.se.

Avgifter:

DM klasser: 100 kr, Ungdom (tom. HD16) 60 kr + 10 kr i plakettavgift. ÖM och U2 100 kr
och ungdom 60 kr. Efteranmälan har ett tillägg på 50 %. Hyra av SPORTident löparbricka:
25 kr. Ange i anmälan vilka som önskar hyra. Ej återlämnad bricka debiteras med 400 kr.
Alla avgifter faktureras i efterhand för svenska klubbar. Betalningsvillkor 20 dagar.
Utländska klubbar betalar anmälningsavgiften på tävlingsdagen.

Stämpelsystem: SPORTident. Ange bricknummer vid anmälan om du tänker använda egen bricka.
PM, start och
resultatlistor:

På Eventor: http://eventor.orientering.se/Events/Show/9348

Samling:

Tuvevallen. Vägvisning från Finlandsvägen / Tuvevägen. Buss 17 från Nordstaden och
Centralstationen till TUVE Hinnebäcksgatan (ändhållplatsen), därifrån 400 meter söderut.

Parkering:

Vid TC. Avgift 10 kr som tas upp vid infarten- OBS ha avgiften i beredskap!
Då parkeringsytorna är begränsade uppmanas till samåkning eller åkning med kollektivtrafik
(se ovan). Om planerad parkering ej räcker till kommer att hänvisas till avgiftsbelagd
parkering vid TC.

Karta:

Kartritare Maths Carlsson. Karta nyritad eller reviderad 2015, skala 1:4000 ekvidistans 2 m.
Digitalutskrift och uppdaterad efter dagens IOF norm.

Terräng:
Fordonstrafik:

Parkliknande terräng med mindre skogsdungar i radhus och flerfamiljshus-områden.
Banorna passerar en större trafikerad gata. Trafikvakter kommer att vara utplacerade.

Start:

Första start kl. 18.30. Efteranmälda startar före. Öppna motionsklasser / U -klass fri starttid
mellan 18.30 – 19.30 (försäljning från 18.00 till 19.00). Avstånd TC - start max 1500 m.

Klädsel:

Heltäckande klädsel gäller, eftersom delar av banan går i skog.

Service:

Varmdusch inomhus vid arenan (motionscentralen). Barnpassning, servering samt första
hjälp vid arenan (TAIK´s klubbstuga)..

Tävlingsledning: Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Banläggare:
Upplysningar:
Tävlingskontroll Tävlingskontrollant
Bankontrollant

Jan Martner
Maths Carsson
Anders Larsson
Robert Jerkstrand
Jan Martner
Lennart Andersson
Staffan Broberg

0706 406150
0706 342280
0733 563210
031-3221350
Göteborgs Skidklubb
Marin Väst

Inofficiellt DM i sprintstafett torsdagen den 4 juni
Klasser:
Banlängder/
gaffling

Ungdom upp till HD 18, HD 21 och HD45. I varje lag måste det ingå minst 2 damer
Alla klasser har 4 sträckor med ordningsföljd: dam – herr/dam - herr/dam – dam.
HD-18; 2,0 km- 2,4 -2,4- 2,0. HD21; 2,5 km- 2,9- 2,9- 2,5. HD45-; 2,0k m- 2,4- 2,4- 2,0
Gaffling förekommer.

Anmälan:

Anmälan skall vara oss tillhanda senast söndagen den 31 maj kl. 23.59. I första hand via
Eventor, undantagsvis via e-post tavling2015@toleredutby.se. Anmälan per e-post
bekräftas inom ett dygn.

Efteranmälan:

Mottages senast tisdagen den 2 juni kl. 17.00 mot 50% förhöjd avgift. I första hand via
Eventor, undantagsvis via e-post tavling2015@toleredutby.se .

Avgifter:

Ungdomslag 150 kr, övriga 200 kr.
Hyra av SPORTident löparbricka: 25 kr. Ange i anmälan vilka som önskar hyra.
Ej återlämnad bricka debiteras med 400 kr.
Alla avgifter faktureras i efterhand för svenska klubbar. Betalningsvillkor 20 dagar.
Utländska klubbar betalar anmälningsavgiften på tävlingsdagen.

Laguppställningar Om ordinarie anmälan inte innehåller löparnamn och SPORTident-bricknummer skall dessa
/ SI-brickor
kompletteras senast onsdagen 3 juni kl. 23:59, via Eventor (enbart utländska lag via E-post).
Om bricknumret inte är anmält vid denna tidpunkt tilldelas hyrbricka. Bricknumret är
knuten till sträckan, inte löparen. Byte av SI-bricka kan ske mot en extra kostnad på 30 kr
(hyra för ev. hyrbricka tillkommer) på tävlingsdagen.
Lagändringar:

Namnändringar inlämnas så tidigt som möjligt dock senast kl. 18.00 tävlingsdagen

Stämpelsystem:

SPORTident

Start:

Klassvis start vid arenan. Startider:

PM, start och
Resultatlistor:
Samling:

På Eventor http://eventor.orientering.se/Events/Show/11309.

Karta

Kartritare Maths Carlsson. Karta nyritad och reviderad 2015, skala 1:4000 ekvidistans 2 m.
Digitalutskrift och uppdaterad efter dagens IOF norm

Terräng

Park – skog – stad

Klädsel

Heltäckande klädsel gäller, eftersom delar av banan går i skog

Parkering

Avgiftsbelagd allmän parkering vid Tuvevallen. Mynt, betalkort eller Göteborgs
parkeringsapp med kod 4920 kan användas(läs mer på http://www.dinparkering.se/).

Service:

Toaletter och dusch i närbelägna motionscentralen. Toaletter finns även TAIK´s klubbstuga
där även servering och första hjälpen finns.

HD18 kl. 18:35,

HD 21 kl. 18:30, HD45 kl. 18.40

Tuvevallen. Vägvisning från Finlandsvägen/Tuvevägen. Buss 17 från Nordstaden och
Centralstationen till TUVE Hinnebäcksgatan (ändhållplatsen), därifrån 400 meter.

Tävlingsledare: Anders Larsson 0733 563210
Banläggare:
Maths Carlsson 0706 342280

VÄLKOMNA TILL HISINGEN
3-4 JUNI för att springa Sprint!
TOLEREDS AIK

