PM Morokulien 2-dagars 2018
Samling

Etapp 1 lørdag 7. juli
Etapp 2 søndag 8. juli
Eidskoghallen, Skotterud, Norge. Vägvisning från RV2 vid Skotterud

Parkering

Maks 500 m fra arena

Klubbkuvert/lagspose
/tävlingskassör

Finns vid direktanmälan. Innehåller hyrbricka/leiebrikke. Löpare som ska springa två dagar behåller samma bricka två dagar.
OBS! Alla kartor finns vid start. Kartor för Inskolning, U1, U2, D10 och H10 finns anslagna på arena. Skuggningskartor för
Insk, U1 och U2 finns vid start.
Klubbar från andra länder än Norge och Sverige uppmanas betala avgifter kontant till tävlingskassör som finns vid
direktanmälan.

Direktanmälan

Anmälan från kl 11:00 till13:00, starttider se nedan. For
Anmälan från kl 10:30 till 12:00, starttider se nedan. For ungdom
ungdom opp til 16 år 75 kr, alle andre 130 kr.
opp til 16 år 75 kr, alle andre 130 kr.
Totalvinnerne i klassene D21 og H21 kåres til årets grenseloser/gränslots (kurir) og vil motta håndgraverte glassvaser.
Følgende klasser er strøket: D80
D60 og D65 er slått sammen til D60
Løpsområdet er delt i tre deler. Først et skogsområde med Varierende skogsmark. Middels kupert. Stirikt område. Stedvis
middels kupering og tildels varierende sikt. Løpbarheten
nedsatt løpbarhet.
er varierende. Et mindre antall stier er i området.
Del to består av veger, bygninger og grasområder
Postene/kontrollerna sitter tett. Sjekk koder nøye!
(Skotterud sentrum) Her skal det krysses to noe mer
Det er meget tørt i området!
trafikerte veger. Husk at o-løpere har vikeplikt i
forhold til trafikken!
Siste del er et flatt skogsmråde med stort sett god sikt og
god løpbarhet. Stirikt område.
Postene/kontrollerna sitter tett. Sjekk koder nøye!
Första start i tävlingsklasser 12:00.
Jaktstart i tävlingsklasser och kort-klasser från kl 11:00. Löpare 20
Fri start i motions-, kort- och nybörjarklasser
min eller mer efter ledare startar i ”fellesstart”. D10 og H10 har
11:30-13:30. Inskolnings kan starte fra 11:00.
minuttstart. Fri start i motions- och nybörjarklasser
Avstand til start 1200 meter. Rød/hvit merking nordøst fra 10:30-12:30. Inskolning start från 10:00.
arena.
Avstand til start 100 meter.

Grenseloser/gränslots
Strukna och
sammanslagna klasser
Terräng

Start

Inskolning/U1 har start på arena.

Nummerlappar

Bärs av D/H 17-20, D/H 21. Finns vid starten.

Kontrollbeskrivning/
postbeskrivelse
Karta

Er både på kartet og løse. Selvbetjening på start.

Bärs av de fem första löparna i varje tävlingsklass (de tio första i
D/H 21). Finns vid starten.

Stämplingssystem

Skotterud. Revidert 2017-18. Målestokk 1:5 000 for alle. Kartet er tegnet i sprintnorm.
Ekv 2 m. Certificerad färgutskrift..
SportIdent båda dagarna. Alla typer av SI-brickor kan användas. Hyrbricka 50 kr för två dagar. Brickhyra debiteras ej för
ungdomar upp till och med 12 år. Borttappad bricka debiteras med 400 kr. Om SI-enheten inte fungerar (ej avger ljud- eller
ljussignal) stämpla med stiftklämma i reservrutorna på kartan.

Liveresultat & GPStracking

Liveresultat publiceras på liveresultat.orientering.se
Kartor läggs ut i Livelox rett etter løpet (livelox.com)

Prisutdelning

Inskolning hämtar sina priser vid prisutdelningen direkt
efter målgång. Priser till alla.
Två lottade priser i öppna motionsklasser, meddelas av
speaker.
Övriga klasser: Bara priser efter totalresultat andra dag.

Vätska

Vid målgång, självservering.

Maxtid

2 timmar per etapp

Toalett och dusch
Service

Toalett og dusj i Eidskoghallen
Kiosk, sjukvård, barnpassning och miniknat/småtroll båda dagarna. Miniknat/småtroll: Avgift 30 kr/dag, öppen under hela
arrangemangets tid. Vi bruker både Swish og Vipps.

Inskolning: Hämtar sina priser vid prisutdelningen direkt efter
målgång. Priser till alla.
Alla klasser upp till 12 år (U1 och U2 räknas hit): Priser till alla.
Prisutdelning meddelas av speaker.
Alla klasser 13-16 år: Priser till 1/3 av klassen. Prisutdelning
meddelas av speaker.
D21, H21, D17-20 och H17-20: Priser till 1/8 av klassen, minimum
till dom tre bästa. Prisutdelning meddelas av speaker.
Övriga tävlingsklasser och kortklasser >16 år: Priser till
totalvinnare. Inget utrop av speaker, vinnare hämtar pris vid
prisbord när så önskas.
Öppna motionsklasser: Två lottade priser, meddelas av speaker.

Allmänna regler

Skuggning tillåten i U1, U2 och Inskolning. Skuggningskartor för Insk, U1 och U2 finns vid start.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Eivind Lande, +47 977 51 954, info@morokulien.nu

Banläggare
Bankontrollant
Administration
Pressvärdar
Tävlingsjury

Eivind Lande
Jon Ivar Bergersen
Arne Sørli +47 41 46 14 56, anmalan@morokulien.nu
Julie Finsrud Lande, +47 481 71 968
Finns anslagen på arean

Välkommen hälsar Eidskog O-lag och Åmotfors OK!

