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Inbjudan
till

MTB-Rally 2016-04-16
Råbäck - Degerfors
Arrangör

Johan Lövgren, Johan Carlsson, Tobias Hörbing samt samarbete med Degerfors OK/MTB-O

Tävlingsform

MTB-Rally (i princip MTB-Enduro, men mer flack terräng)

Tävlingsupplägg

Med "MTB-Rally" avses att man kör en total runda på X km som består av
Y km transportsträckor "TS" (grusväg+stig) + Z km specialsträckor "SS" (främst stig).
På transportsträckorna så ska man med hjälp av karta orientera sig en förutbestämd rutt till
start av enskilda specialsträckor.
På specialsträckorna avgörs själva tävlingsmomentet. Snabbast från start till mål vinner enskild
specialsträcka. Bästa totaltid på samtliga specialsträckor vinner tävlingen totalt.
Fri tid på transporterna och fri starttid på specialsträckorna och med en maxtid på hela tävlingen
på ca 2,5h.
Hela upplägget anordnas som "en kul grej"/"träningstävling", d.v.s. det finns ingen
förening/förbund knutna bakom så det behövs inget medlemskap eller licens för att vara med.
Allt deltagande sker på egen risk och vi måste visa hänsyn inom området!

Start

Lördag 16/4.
Fri start mellan 10:30 - 11:30.

Svårighetsgrad

Du bör vara någorlunda van att köra MTB, nybörjare tar sig runt men vi rekommenderar att du
har medelgod teknik, d.v.s. är van med varierad stigkörning. Terrängen i Råbäck är bitvis lite
halvstökig, dock försöker vi lägga specialsträckorna på de något finare/enklare partierna.

Bansträckning

Total bansträckning omkring 12-15km varav ~45% är specialsträckor.

Samling

Råbäck - Degerfors, se karta på Eventor.

Karta

Orienteringskarta Råbäck 1:15 000

Anmälan

Via länk nedan senast 15/4, 20:00
http://goo.gl/forms/BCjCyk3Pr4
(Anmälan kan även ske på plats 16/4, vi kan då inte garantera att det finns SI-brickor för
tidtagning så vi ser helst att ni föranmäler. Vid anmälan på plats gäller "först till kvarn". Kom i
tid för registrering och kartutskrift.
Anmälningsavgift betalas kontant på plats med jämna pengar vid registrering.
Avgift: 50kr

Info

Aktuell info via Eventor: http://eventor.orientering.se/Events/Show/15544
Under veckan innan tävling kommer info kring SS/TS samt PM läggas ut på Eventor. Håll er
uppdaterade!
På tävlingsdagen anslås information i anslutning till DOK-stugan.

Tidtagning

SPORTident. Lånebrickor kommer att tillhandahållas.
(viktigt med föranmälan för att se hur många brickor som behövs).

Parkering

Vid DOK-stugan samt stora parkeringen vid Råbäcks fritidsanläggning.

Service / Övrigt

Omklädning, dusch + bastu, avgift 10kr, läggs i sparbössa i omklädningsrummet.
Efter målgång serveras enklare fika i DOK-stugan.

Resultat

Publiceras via Eventor, http://eventor.orientering.se/Events/Show/15544

Kontakt

Johan Lövgren, johlo935@gmail.com, 070 - 441 38 11

Varmt välkomna till Råbäck

