OK Tyr
Inbjuder till
Lången och Korten
samt Klubbmästerskap i Ultra och Medel för OK Tyr

3 - 4 November 2018
Med O-Trail klasser på Lången
Lången – Lördag 3:e November – Ultralång med masstart
Korten – Söndag 4:e November – Medeldistans med fri starttid

Klasser
H12, H14, H16, H17-20, H21, H35, H45, H55, H65, H70
D12, D14, D16, D17-20, D21, D35, D45, D55, D65, D70
Öppna motionsklasser, O-trail klasser
Inskolning, H10, D10 (endast korten)
Banlängder kommer att presenteras närmare tävlingen.
Spridningsmetod används på de längre banorna på Lången.

O-Trail
Lången kommer erbjuda O-Trail klasser med masstart. Dessa klasser har orientering på vit nivå, vilket
innebär lätt orientering med tydliga kontrollpunkter längs stigar. Ingen gaffling förekommer i O-Trail
klasserna.
Korten erbjuder en O-Trail klass på vit nivå med individuell start.

Anmälan
Via eventor, senast 28 oktober. Anmälan kan även ske via mail: langenkorten@oktyr.se.
Genom anmälan godkänns att namnet läggs ut på internet i samband med start- och resultatlistor.
Deltagare från OK Tyr bedöms ha god kännedom om terrängen närmast klubbstugan och tävlar på
samma banor i klubbmästerskapet. Klasser från HD16 och uppåt deltar ej i de officiella resultaten.
Anmälan sker som vanligt till ordinarie klass.

Efteranmälan
Via eventor, eller mail langenkorten@oktyr.se, senast 31 oktober.

Startavgift (per dag)
Ungdomar t o m 16 år 75 kr, övriga 130 kr.
För efteranmälan utgår 50% högre avgift
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Direktanmälan
Direktanmälan är möjligt på arenan i öppna klasser, inskolning och O-trail klasser utan förhöjd avgift.

Arena
Tyrstugan, Karlstad.
Lat/Long: 59,417897 13,497401

SWEREF 99 TM: 6587549, 414725

Terrängbeskrivning
Lången genomförs på lätt till måttlig kuperad skogsmark med god framkomlighet i mestadels stigrik
terräng.
Korten genomförs på måttligt kuperad skogsmark av i huvudsak tall och gran. Delvis småskuren
kurvbild med många detaljer. Området genomkorsas av små och medelstora stigar. Få partier med
tät skog.

Både dagarna går i strövområden med många små stråk i terrängen som inte är redovisade
på kartan.

Karta
Utsnitt ur OK Tyr kartdatabas som reviderats inför tävlingen.

Start
Lördag:
Söndag:

Första start kl 11:00, gemensam start klassvis. Öppna klasser mellan 11:30-12:30.
Fri start alla banor mellan kl 10:30-12:00.

Stämplingssystem
SIAC, Sportident Active Card för ”Touch-free”, Air+, stämpling (nummerserie 8 000 000 – 8 999 999).
Löpare som anmäler sig utan SI-nummer kommer att få en SIAC-bricka tilldelad utan hyrkostnad.
Övriga SI-brickor kommer att fungera som vanligt och kan användas.
Ej återlämnad bricka debiteras med 650 kr

Service
Toalett/Dusch/Marka inomhus i Tyrstugan.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Banläggare
Bankontrollant
Tävlingskontrollant

Mattias Persson
Daniel Brohede
Sören Kindlund (Korten)
Lottie Lind (Lången)
Per-Anders Bergman
Sören Johansson

070-620 34 91

För mer info
http://www.langenkorten.se
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