FRÖLUNDA OL
GÖTEBORG-MAJORNA OK
inbjuder till

Göteborg O-meeting
23-25 augusti 2019
Varmt välkommen till Göteborg O-meeting 2019!
För fjärde gången bjuder vi in till tre dagars tävlande i Göteborg. Lördagen blir som vanligt en av årets
höjdpunkter för Sveriges orienteringsungdomar. I samarbete med Liseberg erbjuds deltagare på Göteborg OMeeting halv entré och halva priset på åk-pass för ett besök under tävlingshelgen. Fredagens och söndagens
medel- och långdistans blir utslagsgivande tävlingar i den tekniskt utmanande Sandsjöbackaterrängen där
arenan är densamma som vid medel-SM 2013.
Segrare efter 3 dagar räknas fram genom summering av respektive etapptid. I år utan bonussekunder. Inför
söndagens långdistans tillämpas i klasserna H/D 12, 14, 16, 18, 20 och 21 en omvänd individuell
startordning baserad på de två första dagarnas etapper, så att ledaren startar sist, tvåan efter två dagar startar
näst sist osv. Deltagare som saknar totalresultat från de två första dagarna startar först, inbördes lottade.
Ungdomsklasser
H/D 10
H/D 12
H/D 14
H/D 16
H/D 12K
H/D 14K
H/D 16K
Inskoln.*
U1 *
U2 *

Huvudklasser
H/D 21
H/D 20
H/D 18
H/D 35
H/D 40
H/D 45
H/D 50
H/D 17-20K (sö) *
H/D 21K (sö) *

H/D 55
H/D 60
H/D 65
H/D 70
H/D 75
H/D 80
H/D 85

Öppna klasser *
ÖM 1 vit (fr, lö, sö)
ÖM 2 gul (sö)
ÖM 3 gul (fr, lö, sö)
ÖM 4 orange (sö)
ÖM 5 röd (fr, lö, sö)
ÖM 6 violett (sö)
ÖM 7 blå (fr, lö, sö)
ÖM 8 svart (fr, sö)
ÖM 9 svart (sö)

*Följande klasser räknas endast som individuella etapper utan sammanlagt resultat:
Inskolning, U1, U2, H/D17-20K, H/D21K samt ÖM-klasser.
Anmälan:

Sker via Eventor senast söndag 18 aug. Anmälningsavgifter per dag: Ungdomar t.o.m. 16
år 80 kr, övriga 150 kr. Efteranmälan senast onsdag 21 aug.
Anmälan på tävlingsdagen för Inskolning, U-klasser och ÖM. Anmälan och efteranmälan
kan i undantagsfall göras via mail till: anmalan@goteborg-o-meeting.se

Stämpl.system:

Sportident, behov av hyrbricka anges i anmälan. Löpare utan bricknummer tilldelas
hyrbricka. Hyra 25 kr, vid förlust faktureras 400 kr.

Samling:

Medel och Lång: Arena Holkeryd, Grönabursvägen. Vägvisning efter Varlaavfarten nr 61
E6 Kungsbacka. GPS-koordinater: 57.53213 N, 12.03532 E. Avstånd P-TC max 1000m.
Parkeringsavgift 20 kr per dag.
Kollektivtrafik: Lokaltåg Hede station, därefter 4500 m gång-/cykelväg.
Sprint: Arena Röda Sten, nedanför Älvsborgsbrons södra brofäste. Ingen vägvisning för
biltrafik. Parkeringsanvisningar enligt PM. GPS-koordinater: 57.68986 N, 11.90197 E
Kollektivtrafik: Enligt PM.

Startlista&PM:

www.goteborg-o-meeting.se och på Eventor.

Karta:

Medel och Lång; Sandsjöbacka söder, reviderad 2016 och uppdaterad 2019.
Skala 1:7500 från D/H45 och äldre samt i öppen klass 1-8. 1:10 000 för övriga klasser.
Sprint; Röda Sten, nyritad 2019. Skala 1:3000 för D/H45 och uppåt samt Öppna klasser,
övriga 1:4000.

Start:

Medel: Första start 17.00. Avstånd till start prel. 1400 m (start 1) resp 400 m (start 2).
D/H35 och äldre har fri minutstart och Insk., U- och ÖM-klasser har fri starttid. Starttid
för alla klasser mellan 17.00-18.30.
Sprint: Första start 10.00 Avstånd till start preliminärt max 1000 m. Insk., U och ÖMklasser har fri starttid 10.00-11.30.
Lång: Första start 10.00. Avstånd till start preliminärt max 1500 m. Insk., U och ÖMklasser har fri starttid 10.00-11.30.

Terrängbeskr.:

Medel och Lång: Sandsjöbacka är ett naturreservat som förvaltas av Västkuststiftelsen.
Terrängtyp: Skogsmark och kulturmark. I skogsmarken finns ett antal mindre stigar varav
en vandringsled, dessutom kan nya rid-stigar uppstå som inte finns med på kartan. Det
finns många skogbevuxna mindre sankmarker. Kulturmarken består i huvudsak av en
öppen ljunghed med vandringsleder, stenmurar samt mindre och större sankmarker.
Eftersom det betar kor på heden är den omgärdad av ett staket som bara får passeras på ett
fåtal ställen. Kupering: måttlig kupering i hela området. Större delen av området är
detaljrikt med många småhöjder och branter. Framkomlighet: överlag god med undantag
av ett antal mindre områden som är redovisade på kartan.
Sprint: Banorna börjar i område med bostadsbebyggelse och mindre parkområden och
avslutas i skog med mycket berghällar. Glöm inte att se den bedårande utsikten över
Göteborgs hamninlopp. Framkomligheten i början av banorna mycket god, avslutningen i
skogen har god framkomlighet.

Banlängder:

Enligt SOFT:s rekommendationer.

Priser

Priser efter sammanlagd 3-dagars resultat delas ut på söndagen. Priser i Insk. och Uklasser varje dag.

Service:

Medel och Lång: Dusch, servering, miniknat, barnpassning, första hjälpen,
sportförsäljning SM Sport www.smsport.nu .
Sprint: Dusch inomhus 1200 m från arenan, enklare servering, första hjälpen. Ej miniknat
eller barnpassning.

Tävlingsledare:

Medel: Mimmi Axenborg, 070-1608908
Sprint: Karin Ingelhag, 070-2215806
Lång: Peter Hammersberg, 076-1191453

Banläggare:

Medel: Mats Kågeson, Acke Wåhlander
Sprint: Jens Kaminsky, Erik Hogedal
Lång: Magnus Wide, Håkan Wåhlander

Upplysningar:

www.goteborg-o-meeting.se eller tävlingsledningen.

Boende:

Rekommenderar Lisebergsbyn Kärralund, 031- 400 100.

Miljö:

O-Meeting vill erbjuda ett hållbart arrangemang bl.a. genom att tillämpa GOF´s
checklista i samband med arrangemang.

