Garphyttans IF inbjuder till
Dubbelfajten med publiktävling
lördagen den 30 september 2017

Dubbelfajten 2017

Kombinerad 2-mannastafett och patrulltävling för ungdomar,
samt publiktävling för övriga (förlängd medeldistans).
Dubbelfajten är en kombinerad stafett (sprint) och patrulltävling (lång) för ungdomar.
Tävlingen inleds med en stafett i parkterräng som sedan övergår i en patrulltävling i
Kilsbergsterräng.
Publiktävling med fri intervallstart (en löpare per klass och minut) finns för övriga som
vill tävlingsorientera.

Dubbelfajten
Tävlingsform
Två personer bildar ett lag/patrull. Tävlingen inleds med en sprintstafett som består
av två sträckor. När första sträckans löpare går i mål växlar denne med sin SI-pinne
till andra sträckans löpare. När andra sträckans löpare går i mål ger sig båda löparna
tillsammans iväg på en långdistansbana (patrull). Endast en SI-bricka används.
Klasserna D17-20 och H17-20 kräver SI9 eller högre pga antalet kontroller.

Första patrull i mål vinner Dubbelfajten i sin klass och det är sista löparen i patrullen
som räknas vid målgång så ”håll ihop” patrullen.
Klasser (preliminära banlängder)
D17-20P
D16P
D14P
D12P
D10P

1,8/5,3 km
1,7/4,8 km
1,5/3,9 km
1,2/3,3 km
1,0/2,7 km

H17-20P
H16P
H14P
H12P
H10P

1,8/5,6 km
1,7/5,1 km
1,5/4,3 km
1,2/3,3 km
1,0/2,7 km

I samtliga klasser tillkommer ca 300 m från växling till startpunkt på Patrulldelen.
Gaffling av banor förekommer i alla klasser utom DH10P och DH12P.
Samtliga H-klasser är öppna även för damer (mixade lag).
Lagmedlemmar behöver inte tillhöra samma förening.
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Publiktävling
Klasser (preliminära banlängder)
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D85

5,0 km
4,2 km
4,2 km
3,7 km
3,7 km
3,7 km
3,0 km
2,5 km
2,5 km
2,4 km
2,4 km
2,4 km

H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

5,5 km
5,0 km
4,7 km
4,7 km
4,4 km
4,4 km
4,0 km
4,0 km
3,0 km
3,0 km
2,5 km
2,4 km

Inskolning
U1
U2

1,4 km
2,6 km
2,8 km

Öppen motion 1
Öppen motion 3
Öppen motion 5
Öppen motion 7
Öppen motion 8

2,6 km
3,0 km
3,6 km
3,0 km
5,0 km

Klasserna D60-D85, H70-H85 och Öppen motion 7 kommer att ha skogsmål.
Vid få anmälda deltagare kommer klasser att slås samman.
Samling
Tävlingsarena i Ånnaboda, vägvisning från Garphyttan.
Parkering
Parkering på anvisad plats i anslutning till Arenan, se Arenakarta.
Parkering kostar 20 kr.
Terräng
Stafettkartan: Måttligt till starkt kuperad parkterräng.
Skogskartan: Måttligt kuperad vildmarksterräng.
Karta
Sprintstafett: skala 1:4 000.
Patrull och publiktävlingar: skala 1:10 000.
DH60 och äldre samt ÖM7: skala 1:7 500.
Reviderad 2017.
Anmälan
Anmälan till samtliga klasser via Eventor senast söndag den 24 september klockan 23:59.
Anmälningsavgift
Dubbelfajten 170 kr/patrull.
Publiktävling, vuxna 130 kr, ungdom (t o m 16 år) 75 kr.
Klubbar faktureras i efterhand.
Efteranmälan
Via Eventor senast onsdag den 27 september klockan 23:59, mot 50 % förhöjd avgift.
Öppna motionsklasser
Anmälan på tävlingsdagen vid TC mellan kl 9:30 – 11:30.
Avgifter, vuxna 130 kr, ungdom (t o m 16 år) 75 kr.
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Lagändringar
Lagändringar kan göras på arenan senast en (1) timme före start.
Start
Dubbelfajten startar från klockan 11:00 klassvis, se Arenakarta.
Publiktävlingen har valfri tid mellan 10:00 – 12:00.
Observera att intervallstart tillämpas vilket innebär att löpare släpps iväg varje minut och
endast en löpare samtidigt per klass. Tävlingen är rankingmeriterad för Sverigelistan.
Avstånd till start 700 m.
Startlistor/ Resultat
Anmälan till tävlingen medför publicering av deltagande och resultat på Internet. Startlista
och resultat publiceras på Eventor.
Priser
Priser till samtliga i Dubbelfajtenklasser (DH10 - DH17-20) samt i Inskolning, U1 och U2.
Stämplingssystem
SPORTident. Endast en SI-bricka/patrull.
Observera att klasserna DH17-20 kräver SI9 eller högre pga antalet kontroller.
Anmälda utan bricknummer tilldelas hyrbricka (30 kr).
Borttappad hyrbricka debiteras med 400 kr.
Tävlingsregler
SOFTs allmänna regler.
Heltäckande klädsel enligt SOFT:s bestämmelser.
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.
Servering
Välsorterad marka vid arenan serverar hamburgare, hembakat kaffebröd, godis, frukt, dricka
och kaffe/te.
PM
Publiceras på Eventor.
Toalett/Dusch
Toalett och varmdusch inomhus vid Arenan, se Arenakarta.
Första hjälpen
Finns vid sekretariatet, se Arenakarta.
Miniknat
Finns.
Barnpassning
Finns inte.
Tävlingsjury
Utses på tävlingsdagen bland de tävlande.
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Funktionärer
Tävlingsledare:

Torun Pahlm
Leif Krüger

070-2936214
072-7279737

torun.pahlm@gmail.com
leif.kruger@gmail.com

Banläggare:

Niclas Risberg
Anders Melin

070-7507050
076-7206826

niclas.risberg@gmail.com
acmelin@msn.se

Bankontrollant:

Anders Robertsson, Almby IK

VÄLKOMNA!

Arenakarta
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