Välkomna till avslutningshelg
i Svenska MTBO-cupen 2018
På uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet inbjuder Säterbygdens OK till sprint
lördagen den 1 september och masstart söndagen den 2 september.

Tävlingscenter/Arena
Tävlingscenter med tävlingsexpedition och arena kommer att vara beläget vid Mora IP i
Gustafs (GPS: 60°23ˈ46.8ˈˈN 15°35ˈ28.3ˈˈE). Vägvisning från RV70 i Gustafs.

Program
Lördag 1 september Sprintdistans, första start 10:00
Söndag 2 september Masstart, första start 10:00

Klasser
Svenska Cupen
Ungdom
Öppna

DH17-20, DH21, DH40, DH50, DH60, DH70
DH10, DH12, DH14, DH16
Öppen Kort, Öppen Mellan, Öppen Lång

Regler och banlängder enligt SOFT:s tävlingsregler och anvisningar.

Terrängbeskrivning
Sprintdistans

Blandad skogsmark samt bostadsområden. Planbilden består av skidspår,
grus- och asfaltsvägar samt stigar i ett sammanhängande nät. Svag till
måttlig kupering.

Masstart

Skogsmark som till större delen utgörs av tallhed. Planbilden består av
vägar och stigar i ett sammanhängande nät. Stigar med sandig botten
förekommer samt några få med grövre sten. Svag till måttlig kupering med
ett antal större gropar och branta sluttningar. Vegetationen består till
största delen av barrskog.

Kartor
Sprint
Masstart

Gustafs, Mora IP i skala 1:7 500, ekv. 5 m
Gustafs, Sörbo-Mora IP i skala 1:10 000, ekv. 5 m
Kartorna är konverterade till IOF:s MTBO-norm. Laserutskrift på A3/A4.

Stämplingssystem
SportIdent

Löpare som ej angivit bricknummer vid anmälan tilldelas hyrbricka. Kostnad
50 kr per tävlingsdag. Ett begränsat antal SI-brickor finns att hyra på
tävlingsdagen för deltagare i öppna klasser. Ej återlämnad SI-bricka
debiteras med 500 kr.

Kartställ
Ett begränsat antal Nordenmark-kartställ av enklare modell kommer att finnas att hyra
mot en kostnad av 50 kr per tävlingsdag (begränsat antal) för den som vill prova på
MTBO. Ej återlämnat kartställ debiteras med 500 kr.

Omklädning/Dusch
Ombyte och dusch inomhus i anslutning till arenan vid Mora IP.

Cykeltvätt
Cykeltvätt finns i anslutning till arenan vid Mora IP.

Anmälan
Via Eventor senast onsdagen den 22 augusti. Anmälan till Öppna banor kan göras på
plats på tävlingsdagen så länge det finns kartor kvar.

Efteranmälan
Via Eventor 50% förhöjd avgift t.o.m. tisdagen den 28 augusti. Förhöjd avgift gäller ej
Öppna banor.

Startavgift
Startavgifter enligt SOFT:s anvisningar för MTBO tävlingar 2016.
HD17-20 och HD21
Övriga 17 år och äldre:
Ungdom
Öppna 17 år och äldre:
Öppna 16 år och yngre:

200:-/tävlingsdag
175:-/tävlingsdag
100:-/tävlingsdag
125:-/tävlingsdag
100:-/tävlingsdag

Klubbar anslutna till SOFT faktureras. Övriga och utländska åkare betalar kontant vid
arenan.

Priser
Priser till deltagarna enligt SOFT:s rekommendationer. Priser till alla i ungdomsklasserna.
Några lottade priser i klasser benämnda ”Övriga” och öppna klasser.

Avlysning av tävlingsområden
Tävlingsområdena är avlysta för träning och tävling till och med 2018-09-03, redovisning
finns på Eventor.

Logi
Säters camping
Telefon: 0225-50945
E-post:

http://www.saterscamping.se/sv/bokning/
info@saterscamping.se

Vid bokning, ange att bokningen gäller Svenska cupen i MTBO.

Information
PM, Startlista och Resultat samt annan information publiceras på Eventor.
Tävlingsledare:
Biträdande tävlingsledare:
Banläggare:
Tävlingskontrollant:
Kontakt E-post:

Per Sandberg, 070-640 46 73
Robert Östlund, 073-098 66 93
Oskar Sandberg
Peter Bergström, Kvarnsvedens GoIF OK
carinaper18@gmail.com

Varmt välkomna önskar Säterbygdens OK

