Garda OK orientering
inbjuder till

MedeltidsKampen 3-4 augusti
2019

Tävlingsform

3 etapper där sammanlagda resultatet räknas. Jaktstart etapp 3. Prisutdelning
efter etapp 3.
Etapp 1: Skogssprint dag 1.
Etapp 2: Medel dag 1.
Etapp 3: Förkortad långdistans dag 2.
Klasser och
Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar. Banlängder etapp 3 något kortare än normal
banlängder
långdistans.
Tävlingsområde
Sigvalde.
Vägvisning
Utmed väg 534 i Etelhem.
Karta
Sigvalde. Ekvidistans 2.5 meter.
Skala
Etapp 1 : Alla skala 1:5000.
Etapp 2 : HD45 och uppåt 1:7.500, övriga 1:10.000.
Etapp 3 : HD18-HD21 1:15.000, HD45 och uppåt 1:7.500,
övriga 1:10.000.
Terrängbeskrivning Etapp 1-3: Lätt kupering, relativt god framkomlighet. Barrskog med en del
öppna ytor.
Ordinarie anmälan Eventor senast 28 juli.
Efteranmälan
Eventor senast 31 juli 18.00 mot 50% förhöjd avgift.
Anmälningsavgifter Ungdom t.o.m. 16 år 240 kr, övriga 450 kr. ÖM,U och inskolning 150 kr/80 kr
per etapp. 50% extra efter 28 juli (gäller även ÖMklasser). Vid anmälan till
ÖMklasser på arenan 50% förhöjd avgift, 120kr per etapp resp 225kr per
etapp. Avgifterna faktureras. Utländska klubbar betalar i informationen.
Första start
Etapp 1 10.00, etapp 2 13.00, etapp 3 10.00.
Stämplingssystem
Sportident. Ange bricknummer vid anmälan. Hyrbricka kostar 25 kr/dag.
Tävlingsledare
Kurt Lillro, mobil 0736239731, epost lillrone606@hotmail.com
Banläggare
Etapp 1-3 Tom Wickström.
Bankontrollant
Etapp 1-3 Niklas Gustafsson och Katarina Jacobsson.
Tävlingskontrollant Ingemar Pettersson.
Mediavärd
Kurt Lillro.
Service på Arenan
Försäljning av korv, pastasallad med eller utan kyckling samt kioskvaror,
sjukvård, toa, bad, resultatskärmar.

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” eller ”Boka båtbiljett”, gå sedan vidare till
”Boknings båtbiljett”. När du kommit till Destination Gotlands Färjebokning väljer man ”Boka
båtbiljett” 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 DI94OL19.
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

