TIBRO
5-7 AUG 2016

VÄLKOMMEN TILL DEN 36:E INTERNATIONELLA UNGDOMENS 10MILASTAFETTEN
FREDAG 5 AUGUSTI – LÖRDAG 6 AUGUSTI 2016 PÅ TIBRO BÅGSKYTTEBANA
HD12
3,3 km gul
2,8 km vit
2,8 km vit (parallell)
3,3 km gul

1
2
3
4

Start fredag 5 augusti 18.00.
Målgång ca kl 19.
Inga spridningsmetoder.
Klassen är öppen för pojkar och
flickor födda 2004 och senare.

HD18
1 5,8 km natt violett
2 5,8 km natt violett
3 3,9 km natt orange
4 6,8 km gryning violett
5 3,0 km dag gul (parallell)
6 3,0 km dag gul
7 3,0 km dag gul
8 3,6 km dag orange
9 3,6 km dag orange
10 7,0 km dag violett
Start lördag 6 augusti 03.00.
Målgång ca 08.30.

D18
1 4,8 km dag violett
2 4,8 km dag violett
3 2,6 km dag gul (parallell)
4 3,2 km dag orange
5 5,7 km dag violett
Start lördag 6 augusti 05.30.
Målgång ca 08.00.
Spridningsmetoder på sträcka
1-2.
Klassen är öppen för flickor
födda 1998 och senare.

Spridningsmetoder på sträcka 12, 6-7 och 8-9.
Klassen är öppen för pojkar och
flickor födda 1998 och senare.
Parallellsträckor får löpas av 1-3 löpare. Alla växlas ut samtidigt och först i mål växlar ut nästa sträcka. Tiden räknas
på första löparen, men alla räknas i laget.

Terrängbeskrivning
Området består av barrskog, mestadels tallskog.
Skogsbestånd i varierande ålder. Rikligt med stigar
och vägar. Rikligt med gropar av varierande storlek
och djup.
Kuperingen är svag till måttlig.
Mycket god framkomlighet. Hyggen i regel
lättframkomliga. Vissa mindre partier med
grönområden förekommer.

Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 5 meter.
Kartritare Göran Larsson, reviderad 2016.

Stämplingssystem
Sportident används. Sportidentbrickor av alla typer kan
användas. Varje SI-pinne får bara användas en gång under
stafetten, oavsett klass. SI-pinnens nummer behöver inte
anges vid anmälan. Pinnens nummer knyts till löparen vid
incheckning till start eller växling. SI-pinnar finns att hyra.
Det görs i samband med anmälan.
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Lagsammansättning
Lagsammansättning enl. SOFT:s regler medges.
Intentionen med regeln är att så många som
möjligt ska kunna delta, inte att sätta samman det
starkast möjliga laget. Läs mer om U10mila och
kombinationslag på www.u10mila.se. Löpare som
springer HD12 får också delta i HD18 eller D18.

Arena
Bågskyttebanan i Tibro. Vägvisning från väg 49
mellan Skövde och Karlsborg vid västra infarten till
Tibro (vid Mio) samt vid väg 201 mellan Hjo och
Tibro vid Kyrkefalla kyrka.

Tävlingsexpedition och information
På arenan. Öppen från fredag 5 augusti kl 13.00.

Parkering
Avstånd från parkering till arenan 800 meter. Pavg. 0 kr. Övernattning på parkeringen tillåts inte.

Bussar
Plats för stora bussar bokas i samband med
anmälan.

Anmälan
Arrangören tillhanda senast söndag 26 juni.
Observera att ordinarie anmälan är tidigarelagd
mot föregående år. Anmälan av såväl lag som
tilläggstjänster sker via Eventor (gäller även
utländska klubbar).
Anmälan är giltig först när hela avgiften har
betalats.
Efteranmälan är möjlig mot 50% högre avgift
senast 14 juli, och till 100% förhöjd avgift senast
31 juli. Observera att alla måste välja tjänsten
"Laganmälan" eftersom Eventor inte stödjer den
lagavgift som U10mila tillämpar.

Laguppställningar
Anges i första hand via Eventor senast torsdag 4 augusti. I
andra hand i "Informationen" på arenan.
Laguppställningarna måste vara inlämnade klockan 16.00
för HD12-klasssen och 21.00 för HD18- och D18-klasserna.

Lagkuvert
Uthämtas i "Informationen" på arenan. Utlämning sker
endast om alla föreningens avgifter är betalda och
laguppställning har lämnats in.
Lagkuverten kan hämtas från 13.00 fredag 5 augusti.

Camping
Campingen är öppen från fredag 5 augusti 13.00 till söndag
7 augusti 14.00.
Campingrutorna är ca 8x8 meter. Campingen är uppdelad
på flera områden vilket framgår av separat PM
"Campingytor".
Militärtält för max 20 personer kan hyras uppställda. Det
finns ca 90 tält för uthyrning. Förening som inte kan
tilldelas militärtält meddelas. Avstånd från
militärtältcamping till arena ca 800 meter.
All förläggning bokas via Eventor i samband med anmälan.
Bokningen är inte giltig förrän avgifterna är arrangören
tillhanda.

Service
Varmdusch och toaletter vid arenan.
Frukost, lunch och middag serveras i serveringen på
arenan. Menyn kommer på hemsidan närmare
tävlingsdatum.
På arenan finns även fika, korv, grill, pizza mm samt
sjukvård och sportförsäljning.
Kiosk kommer att finnas på militärtältcampingen.
Vindskyddsrutor 5x8 meter finns att hyra på arenan, men
är inte avsedda för övernattning.
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Beställning av mat
Mat beställs vid anmälan och matkupongerna
kommer att finnas i lagkuverten. Ett
begränsat antal matkuponger kan köpas vid
infotältet. Dessa biljetter är något dyrare än
de som beställs i samband med anmälan.
Menyn kommer att läggas ut på
www.u10mila.se när den är klar.
Betalning
Från Sverige: Bankgiro (BG) 5040-9721
U10mila. Ange referens vid betalning i
följande format: Klubb och typ av avgift.
Inbetalningar utanför Sverige: (Foreign
Payment)
IBAN: SE 218 000 0829 9096 4135 0070 and
BIC/SWIFT: SWEDSESS

Världens bästa ungdomsklubb
Med lag i alla tre klasserna deltar
klubben i tävlingen "Världens bästa
ungdomsklubb". Placeringssiffran i HD18
och D18 läggs samman och varje lag i
HD12 ger placeringssiffran minus 10. Fler
lag i HD12 ger alltså större segerchans.
Gratis start för ett lag i varje klass i
U10mila 2017 är vinnarpriset.
Hemsida
www.u10mila.se
E-post
info@u10mila.se
Adress
U10mila 2016, c/o Lena Carlsson Tell,
Forsby Karstorp 2, 541 92 Skövde

Stanna hela helgen
Fullfölj den traditionella Tibrotrippeln med sprint på fredag kväll, medel på lördag och lång på söndag. Se
separat inbjudan.
Tävlingsledning
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Banläggare
Banläggare
Tävlingskontroll
Bankontroll

Anders Eriksson
Bo Klamfelt
Uno Magnusson
Karl-Evert Svensson
Hans G Bernhard
Håkan Lööf

IF Hagen
Tibro OK
IF Hagen
IF Hagen
Mariestads FK
Mariestads FK

070-171 91 17
070-394 27 01
070-569 03 62
070-320 97 61
070-694 47 12
073-517 29 76
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Avgifter
Lagavgifter
Anmälan senast 26 juni Anmälan senast 14 juli
Anmälan senast 31 juli
HD12
450 SEK
675 SEK
900 SEK
D18
800 SEK
1200 SEK
1600 SEK
HD18
1350 SEK
2025 SEK
2700 SEK
Det är samma lagavgift oavsett antal löpare på parallellsträckan. Observera tidigare anmälan än föregående år.

Campingavgifter
Bokas senast 3 augusti kl. 19
Militärtält för max 20 pers. uppsatt inkl. ruta
1500 SEK
Husvagn max 8 x 8 m fredag- söndag
400 SEK
Husbil max 8 x 8 m fredag-söndag
400 SEK
Tält max 8 x 8 m fredag-söndag
400 SEK
Husvagn max 8 x 8 m fredag- lördag
200 SEK
Husbil max 8 x 8 m fredag-lördag
200 SEK
Tält max 8 x 8 m fredag-lördag
200 SEK
Husvagn max 8 x 8 m lördag- söndag
200 SEK
Husbil max 8 x 8 m lördag-söndag
200 SEK
Tält max 8 x 8 m lördag-söndag
200 SEK
Vindskyddsplats på arenan ca 5 x 8 m
350 SEK
Vindskydden på arenan får inte användas för övernattning.
Viktigt att i Eventor ange rätt typ av fordon och vilken/vilka nätter som bokas.
Måltider
Middag fredag
Nattpaket fredag
Frukost lördag
Lunch lördag
Middag med efterrätt lördag
Frukost söndag
Lunch söndag

Bokas senast 3 augusti kl. 19
70 SEK
55 SEK
45 SEK
70 SEK
80 SEK
45 SEK
70 SEK

Övrig service
SI-pinne - hyra
Bussparkering stor buss

Bokas senast 3 augusti kl 19
25 SEK
100 SEK
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