PM Morokulien 2-dagars 2016
Samling

Etapp 1 torsdag 21 juli
Morokulien, gränsen Sverige/Norge. Vägvisning
från RV61/RV2 vid gränsen. N59.93073, E12.24036

Parkering

Maks 500 m fra arena

Klubbkuvert/lagspose
/tävlingskassör

Direktanmälan

Strukna och
sammanslagna klasser
Terräng

Etapp 2 fredag 22 juli
Gillevi IP, Koppom. Vägvisning från väg 177 i norra delen av
Koppom, därifrån ca 1 km. N59.70970, E12.16151

Max 500 m från arenan. P-avgift 10 kr betalas vid infart och går till
markägaren.
Finns vid direktanmälan. Innehåller hyrbricka/leiebricke. Löpare som ska springa två dagar behåller samma bricka två dagar.
OBS! Inga kartor i lagspose, dessa finns vid start. Kartor för Inskolning, U1, U2, D10 och H10 finns anslagna på arena samt
publicerade i Eventor från tisdag eftermiddag. Skuggningskartor för Insk, U1 och U2 finns vid start.
Klubbar från andra länder än Norge och Sverige uppmanas betala avgifter kontant till tävlingskassör som finns vid direktanmälan
Anmälan från kl 15:30 till17:30, starttider se nedan. For
Anmälan från kl 08:30 till10:30, starttider se nedan. For ungdom
ungdom opp til 16 år 70 kr, alle andre 120 kr.
opp til 16 år 70 kr, alle andre 120 kr.
Klass
Nivå
Distans E1
Distans E2
Inskolning
Grön
1,7
1,5
ÖM1
Vit
1,8
2,0
ÖM3
Gul
2,1
2,5
ÖM5
Orange
2,7
3,5
ÖM7
Svart
2,3
2,5
ÖM8
Svart
3,4
3,8
.
D75, D80 och H80 stryks pga få anmälda vid ordinarie anmälningstids utgång. Berörda löpare har informerats.
Skogsmark. Mestadels svagt kuperad tallmo. Delvis tät
granskog kan förekomma. Stigrikt område

Starkt kuperad skogsmark med ett stort antal branter i nord-sydlig
riktning. Lägsta-höjden för ritad passerbar brant har ökats till 1,2 m,
enl vad kartnormen tillåter, och opasserbara branter är som regel
mycket höga. Öppen skog med endast ett fåtal grönområden.
Stigrik, flackare terräng nära arena. En skjutbana finns inom
området och är fri att passera.

Start

Första start i tävlingsklasser 17:00.
Fri start i motions-, kort- og nybörjarklasser
16:30-18:30. Inskolnings kan starte fra 16:00.
Avstand til start 250 meter.

Jaktstart i tävlingsklasser från kl 10:00. Löpare 15 min eller mer
efter ledare startar i ”fellesstart”.
Fri start i motions-, kort- och nybörjarklasser
09:30-11:30. Inskolning start från 09:00.
Avstånd till start 800 meter, stig/elljusspår, orange/vit snitsel,.

Nummerlappar

Bärs av D/H16, D/H 17-20, D/H 21. Finns vid starten.

Bärs av de fem första löparna i varje tävlingsklass (de tio första i
D/H 21). Finns vid starten.

Kontrollbeskrivning

Påtryckta på kartan. Finns även lösa.

Karta

Morokulienkartan. Revidert 2016. Målestokk 1:7500 for
D/H60 og äldre, alle övrige 1:10 000.
Ekv 5 m. Certificert farveutskrift..

Stämplingssystem

SportIdent båda dagarna. Alla typer av SI-brickor kan användas. Hyrbricka 50 kr för två dagar. Brickhyra debiteras ej för
ungdomar upp till och med 12 år. Borttappad bricka debiteras med 400 kr. Om SI-enheten inte fungerar (ej avger ljud- eller
ljussignal) stämpla med stiftklämma i reservrutorna på kartan.

Liveresultat & GPStracking

Liveresultat publiceras på liveresultat.orientering.se
Kalibererade kartor läggs ut i Livelox (livelox.com) och 3DRerun (3drerun.worldofo.com)

Prisutdelning

Vid målgång i Inskolning. Två lottade priser i öppna
motionsklasser, meddelas av speaker.
På torsdag koras etappsegrare i D16 och H16 till
Grenseloser (gränslots, kurir) enligt tradition vid Eidskogs
OL:s tävlingar.

Koppomkartan. Ritad 2015 av Andreas Blomgren. Skala 1:7500 för
D/H60 och äldre, alla övriga 1:10 000. Ekv 5 m. Certifierad
färgutskrift.

Inskolning: Vid målgång till alla
Alla klasser upp till 12 år (U1 och U2 räknas hit): Glaspriser från
Magnor Glassverk till alla. Prisutdelning meddelas av speaker.
Alla klasser 13-16 år: Glaspriser från Magnor Glassverk till 1/3 av
klassen. Prisutdelning meddelas av speaker.
D21 och H21: Presentkort Löpex Sport på 2500 kr till totalvinnare,
1000 kr till tvåor och 500 kr till treor samt glaspriser från Magnor
Glassverk till övriga pristagare (1/8 av klassen). Prisutdelning
meddelas av speaker.
D17-20 och H17-20: Presentkort Löpex Sport på 1000 kr till
totalvinnare, 500 kr till tvåor och 300 kr till treor samt glaspriser

från Magnor Glassverk till övriga pristagare (1/8 av klassen).
Prisutdelning meddelas av speaker.
Övriga tävlingsklasser och kortklasser >16 år: Presentkort Löpex
Sport på 300 kr till totalvinnare. Inget utrop av speaker, vinnare
hämtar pris vid prisbord när så önskas.
D/H17C-klasser: Glaspriser från Magnor Glassverk till vinnare.
Inget utrop av speaker, vinnare hämtar pris vid prisbord när så
önskas.
Öppna motionsklasser: Två lottade glaspriser, meddelas av speaker.
Vätska

Vid målgång, självservering.

Maxtid

2 timmar per etapp

Toalett och dusch

Toalett: endast vid arenan. Ingen dusch

Service

Allmänna regler

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Toalett: I sporthallen samt i uppställd vagn på arenan. Ingen toalett
vid start.
Kiosk, sjukvård, barnpassning och miniknat/småtroll på areanan båda dagarna. Miniknat/småtroll avgift 20 kr/dag och möjligt att
starta hela arrangmangets tid. Sportförsäljning Löpex Sport (lopex.se) båda dagarna.
NOF:s tävlingsregler. Skuggning tillåten i U1, U2 och
Inskolning. Skuggningskartor för Insk, U1 och U2 finns
vid start.

SOFT:s tävlingsregler. Skuggning tillåten i U1, U2 och Inskolning.
Skuggningskartor för Insk, U1 och U2 finns vid start. Glada och
sura gubbar gäller för Inskolning och U1.

Tony Gullqvist, +46 (0)70 412 86 34 & Julie Finsrud Lande, +47 481 71 968, info@morokulien.nu

Banläggare
Bankontrollant
Administration

Eivind Lande

Kristin Johansson & Kristina Löfvenholm, OK Jösse
Kurt Nilsson
Mathias Axelsson +46 (0)70 272 73 94 & Arne Sörli +47 41 46 14 56, anmalan@morokulien.nu

Tävlingskontrollant
Pressvärdar
Tävlingsjury

Örjan Beckius, Värmlands Orienteringsförbund
Jon Ivar Bergersen, +47 990 96 571 och Andreas Blomgren, +46 (0)70 340 07 82
Finns anslagen på arean

Välkommen hälsar Eidskog O-lag, Brandval/Kongsvinger OK, Åmotfors OK och OK Hierne!

