DM Medel & Stafett 25-26/8
Inbjudan DM Medel och DM Stafett, 25-26 augusti 2018

Ett samarrangemang mellan Lidköpings VSK och IK Gandvik
Samma arena båda dagarna, inne på Skara Sommarlands camping.

Gemensam info båda dagarna

Anvisningar DM

Samling
Skara Sommarlands camping
Vägvisning, följ ordinarie vägskyltar mot Sommarland
vid avfart Axevalla Travbana (ingen skärm på
motorvägen), Axvall, mellan Skara och Skövde på Rv
49. Därifrån 1 km. P-Arena avstånd, max 100 m.

DM regler
Tävlingsbestämmelser för SOFT och anvisningar inom
Västergötland för DM följs.
Löpare från andra distrikt är välkomna utan att bli DMmästare i Västergötland.

Anmälan
Senast söndagen den 19 augusti på Eventor eller oss
tillhanda under adress: tommyhoeoeg@yahoo.se
Efteranmälan Senast kl 21 torsdagen den 23 augusti
på Eventor, tommyhoeoeg@yahoo.se, eller på tel.
070-7494934. Avgiften höjd med 50%.
Efteranmälan på tävlingsdagen endast i Ö-, U-, Inskl.
och Trail (ej trailstafett), ej i tävlingsklasser.

DM-plaketter
Minst två startande krävs för att medalj ska utdelas i
respektive klass. Vid stafett skall minst två föreningar starta
med lag i klassen för att medalj ska föräras segrarna.
Extra löpare i segrande stafettlag ska erhålla plakett.
Stafettanvisningar från distriktsförbundet
Stafetten löps över 3 sträckor i alla klasser

Karta
Skärv nyritad 2018. ISOM 2017.
Ekvidistans 2,5 m. Kartritare Göran Larsson
Certifierad digitalutskrift.

I veteranklasserna får inga löpare under 35 år delta och den
sammanlagda åldern på löparna ska vara lägst den som
klassbeteckningen anger.
Damer får tävla i herrklass, men inte herrar i damklass.

Terräng
Mycket flack och stigrik skogs- och kulturmark med
måttlig detaljrikedom. Större partier med mycket
fina orienteringsområden delas av med mindre smala
skiften av föryngringsytor och avverkningsytor.
Ett par områden med negativ kurvbild och branta
små åsar förekommer och förgyller orienteringen.

Fler löpare på mittensträckan
I samtliga ungdomsklasser och veteranklasser får
mittensträckan löpas av 1-3 löpare. Den förste löparen i mål i
laget växlar ut löparen på sträcka tre. Den löpare på sträcka
två som växlar ut löparen på tredje sträckan måste vara
godkänd för att laget ska bli godkänt.
I veteranklasser är det mittsträckans yngsta löpare som
räknas med i snittåldern.

Service
Varmdusch inomhus, barnpassning, knatteknat,
servering, första hjälpen samt sportförsäljning
Hyra SIpinne
25 kr, ej återlämnad SI-pinne 400 kr.
Mat och Boende
Erbjudande om boende och mat på arenan finns
i särskilt dokument. Notera att det också erbjuds
enklare servering på arenan under tävlingsdagarna.
Upplysningar
Tommy Höög, 0707494934
tommyhoeoeg@yahoo.se

Banlängder, svårighetsgrader och gafflingar
För alla sträckor gäller en generell nedkortning motsvarande
20% av ordinarie banlängder för respektive ålder.
Mittensträckan ska därutöver kortas ytterligare 25%, vara rak
och en nivå enklare än normalt.
Propaganda klasser
Är av motionskaraktär och med helt fri lagsammansättning

Båda tävlingarna ingår i
Västgötatoppen 2018!

Varmt välkomna till en härlig orienteringshelg!
mer info på: ikgandvik.se/DM2018 och på Eventor
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DM Medel 25 aug

DM Stafett 26 aug

Klasser
DM Klass HD10 – HD85.
Övriga klasser ÖM1, 3, 5, 7, 8, ÖM-trail, U1, U2,
H/D12K, H/D14K, H/D16K, Inskolning.
Klasser, färger, längder och kartskala i separat
dokument.

Klasser
DM Klasser
Herrar 12, 14, 16, 20, 21, 120, 150, 180, 210
Damer 12, 14, 16, 20, 21, 120, 150, 180, 210
Propagandastafett och Trailstafett
Övriga klasser ÖM1, 3, 4, 6, 7, 9, ÖM-trail, U1.
Klasser, färger, längder och kartskala i separat
dokument.

Start
Första ordinarie start kl 11.00. ÖM-klasser mellan 10.3013.00. Avstånd till start 900 m.
Anmälningsavgifter
Ordinarie avgifter, ungdom 75 kr, vuxen 130 kr.
Efteranmälan +50%.

Start
Första ordinarie start kl 10.00. ÖM-klasser mellan 09.3012.00. Start på arenan.

Anmälan på tävlingsdagen
Till Inskl. U- och ÖM-klasser samt Trail kl. 10.00 - 12.00.
Avg. 75 kr ungdom, 130 kr vuxen.

Anmälningsavgifter
Ordinarie avgifter, ungdom 95 kr, vuxen 150 kr.
Avgiften avser per löpare i respektive lag och den
förhöjda avgiften är fastslagen av Västergötlands OFs
tävlingskommitté. Efteranmälan +50%.

Knatteknat
På arenan start mellan 10.30 – 12.00. Avg. 20 kr.
Tag med egen SI-pinne om möjligt.

Anmälan på tävlingsdagen
Till U- och ÖM-klasser samt Trail kl. 09.00 - 12.00.
Avg. 75 kr ungdom, 130 kr vuxen.

Kartskala
1:10 000. För klasser från HD60 och ÖM7 1:7 500.

Knatteknat
På arenan start mellan 10.00 – 12.00. Avg. 20 kr.
Tag med egen SI-pinne om möjligt.

Kartprov &
terrängbild

Kartskala
1:10 000. För klasserna D/H180, D/H210 och
ÖM7 1:7 500.

Allt om Västgötatoppen finns på:
svenskorientering.se/vastergotland

Varmt välkomna till en härlig orienteringshelg!
mer info på: ikgandvik.se/DM2018 och på Eventor

