Garda OK orientering
inbjuder till

HälgUtanÄlg 13-14 oktober 2018
Tävlingsform

Nationell 2-dagarstävling med långdistans lördag, medeldistans söndag och
individuell start båda dagarna. För öppna motionsklasser ingen
sammanräkning av etapptiderna. Priser lottas ut båda dagarna.

Klasser och
banlängder
Tävlingsområde
Vägvisning
Karta
Skala

Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar.

Smaulmyrar norr om Garda.
Skärm utmed väg 144 i Garda samhälle.
Smaultmyrar, reviderad 2018.
Lördag : HD16-21 1:15 000, HD60 och äldre 1:7 500, övriga 1:10 000.
Söndag : HD60 och äldre 1:7 500, övriga 1:10000.
Terrängbeskrivning Skogs- och hällmarker med ett fåtal stigar och svag kupering med inslag av ett
fåtal höjder.
Mestadels mycket god framkomlighet.
Anmälan
Eventor senast 7 oktober.
Efteranmälan
Eventor senast 10 oktober 18.00 mot 50% förhöjd avgift.
Anmälningsavgifter Ungdom t.o.m. 16 år 150 kr, övriga 260 kr. Avgifterna faktureras. Utländska
klubbar betalar i informationen.
Första start
11.00 lördag, 10.00 söndag. Prisutdelning söndag ca 13.00.
Stämplingssystem
Sportident. Ange bricknummer vid anmälan. Hyrbricka kostar 25 kr/dag.
Miniknat
Snitslad bana för de yngsta.
Tävlingsledare
Kurt Lillro, mobil 0736239731, epost lillrone606@hotmail.com
Banläggare
Lördag : Stefan Erlandsson. Söndag : Birgitta Berg.
Bankontrollant
Tom Wickström.
Tävlingskontrollant Ingemar Petterson.
Parkeringsavgift
40 kr för båda dagarna, betalas dag 1.
Mediavärd
Kurt Lillro.
Service på Arenan
Försäljning av hamburgare, korv, smörgåsar samt kioskvaror, sportutrustning
samt sjukvård, dusch och toa.
Boende
Det finns också möjlighet att ställa upp husbil/husvagn, 100 kr för alla dagar.

Destination Gotland erbjuder nu bokning direkt via hemsida till idrottspriser!

Boka din båtresa med Destination Gotland till tävlingarna
online.
Destination Gotland erbjuder onlinebokning med idrottsrabatt till årets Gotlandstävlingar. Gå
in på www.destinationgotland.se och välj ”Färja”, ”Boka färja”. Har du sedan tidigare ett
kundnummer välj logga in. Välj sedan är du folkbokförd på Gotland eller ej. I steg 1 i
bokningsdialogen väljer du datum och Rutt, gå vidare med att välja ”kampanjkod”(gul
markerad) här anger du koden DI39OL18.
I steg 2 anger du hur många ni är som reser tillsammans (Idrottspriset gäller både för dig
som är deltagare och dina medföljande supportrar).
Idrottsrabattens storlek skiljer sig mellan olika avgångar och gäller endast i anslutning till
arrangemanget.

Garda OK hälsar alla välkomna till härlig orientering

