Tävlings-PM
för
Svenska Cupen MTBO
samt
DM för Småland
Samling,arena

Örsbäcken SOL Tranås klubbstuga vägvisning från väg 32 södra
infarten.

Parkering

Vid arenan på anvisad plats max 400m

Svenska Cupen

Klasserna D21, H21, D17-20 samt H17-20

Direktanmälan

Anmälan till öppna klasser kan göras vid arenan kl 09.00-11.00
Start kan ske mellan 10.00-11.30. Betalning med faktura för
klubbanslutna och kontant för icke klubbanslutna.

Banlängder

H 21-11,4km D21-10,3km
H 16-7,3 km D16-5,9km
H12-4,7 km D12-4,7km
H50-9,3 km D50-7,3km
H70-5,9 km Ö1-4,7 km

Stämpelsystem

Sport-ID egen bricka. Hyrbrickor finns vid arenan 25 kr.
Om stämplingen inte fungerar stämpla i kartan Stiftklämma finns
på varje kontroll.

Nummerlappar

Samtliga klasser använder nummerlapp utom öppna klasser.
Nummerlappen fästes synligt på styret med buntband.
Nummerlappar och buntband finns för självservering vid starten.

Hjälm

Cykelhjälm skall användas Ingen hjälm ingen start.

Start

Första start 10.00. Avstånd till start ca 800m följ orange-vit snitsel.
Ingen toalett vid start.

Startprocedur

Töm och check av brickan görs vid start. För samtliga klasser
gäller upprop 2 min före start. Kartan erhålls 1 min före start. För
Ö klasserna gäller startstämpling.
Skärm, aluminiumställning, reservklämma och stämplingsenhet.
Kodsiffra på ställningens sida samt uppe på enheten.

Kontrollmarkering

H17-20-10,3km
H14-5,9km
H40-10,3km
H60-8,3 km
Ö2-5,9 km

D17-20-9,3km
D14- 5,4km
D40-7,3km
D60-5,9km
Ö-8,3 km

Målgång

Målstämpling ska ske på mållinjen

Terrängbeskrivning

Tävlingen går i ett friluftsområde. Ett stigrikt och väg rikt område.
Måttlig kupering. God framkomlighet på bladade typer av väg och
ibland steniga stigar.

Varning

Träbroarna i området kan vara hala så var försiktiga.

Karta

Ny framtagen MTBO karta ritad enligt MTBO normer. Kartan är i
A:3 format i samtliga klasser tryckt på vattentåligt papper.
Kartvändning sker följande klasser: DH21,DH17-20,DH40;DH50
H60 samt H16. Då är det markerat med ny startpunkt på kartan..
Skala 1:10 000 i samtliga klasser. Kartan tryckt av LR tryck i
Sunne.

Kartställ

Nordemark kommer att till handa hålla kartställ för utlåning

Sjukvård

Enklare sjukvård och omplåstring samt hjärtstartare vid arenan.

Förbjudna områden

Något område är markerat på kartan som förbjudet område. Samt
att ingen cykling får ske i skog eller på gulmarkerade områden
endast på markerade stigar och vägar.

Regler och praxis

Håll till höger vid möten. Omkörning sker på vänster sida. Om du
stannar för att läsa karan vid konrtoll, flytta dig så du ger plats för
stämpling. Tänk på att det kan röra sig icke tävlande i området
samt i bostadsområdet. Allt deltagande sker på egen risk.

Resultat

Anslås efterhand på arenan samt publiceras i efterhand på Eventor.

Priser

Rikligt prisbord i ungdomsklasserna. Cupklasserna 1-3 samt till
segrarna i respektive klass.

Toalett&dusch

SOL Tranås klubbstuga vid arenan

Servering

Enklare servering i klubbstugan vid arenan.

Cykeltvätt

Möjlighet till tvätt erbjuds på arenan

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler och tävlingsanvisningar

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare: Mikael Axelsson
Banläggare: Bengt Larsson
Ban och tävlingskontrollant: Magnus Svensson SmOF

Upplysningar:

Mikael Axelsson 070 320 34 80

Välkomna och lycka till!

