2-3 elokuuta 2019
Ljunga, Örby
OK Mark, Skene SoIS, OK Räven ja Horreds SK kutsuu
39:nteen kansainväliseen Nuorten 10Mila viestiin
perjantaina 2 elokuuta - lauantai 3 elokuuta 2019
Sarjat ja alustavat matkat
HD12

1
2
3
4

2,5 km keltainen
2,3 km valkoinen
2,3 km valkoinen (rinnakkais)
2,6 km keltainen

Lähtö perjantai 2 elokuuta
18.00. Maaliin tulo noin 19.00.
Ei hajontaa
Sarja avoin vuonna 2007 ja
myöhemmin syntyneille pojille
ja tytöille.

HD18
1
2
3
4
5

6,3 km yö violetti
6,3 km yö violetti
3,6 km sarastus oranssi
6,6 km sarastus violetti
2,6 km päivä keltainen
(rinnakkais)
6 2,8 km päivä keltainen
7 2,8 km päivä keltainen
8 3,5 km päivä oranssi
9 3,5 km päivä oranssi
10 7,8 km päivä violetti

Lähtö lauantai 3 elokuuta
03.00. Maaliin tulo noin 08.30.

D18
1 4,8 km päivä violetti
2 4,8 km päivä violetti
3 2,8 km päivä keltainen
(rinnakkais)
4 3,4 km päivä oranssi
5 6 km päivä violetti
Lähtö lauantai 3 elokuuta 05.30.
Maaliin tulo noin 08.00.
Hajonta osuuksilla 1 ja 2.
Sarja avoin vuonna 2001 ja
myöhemmin syntyneille tytöille.

Hajonta osuuksilla 1-2, 6-7 ja
8-9.
Sarja avoin vuonna 2001 ja
myöhemmin syntyneille
pojille ja tytöille.

Rinnakkaisiaosuuksilla saa juosta 1-3 juoksijaa. Kaikki vaihtaa samanaikaisesti ja ensimmäinen maaliin
tullut juoksija vaihtaa seuraavalle osuudelle. Aika lasketaan ensimmäisestä juoksijasta, mutta kaikki
lasketaan joukkueeseen.

HUOMIO Tietoa joukkueen ilmoituksesta U10-Mila 2019.
Joukkueen ilmoitus pitää tehdä 2 paikassa Eventorissa.
1. Säännöllinen rekisteröinti.
2. Palveluksissa, valitse ”Laganmälan”

Kilpailumaasto
Kilpailualue koostuu 2 aika erinlaisesta alueesta.
Alue 1
Maasto – Metsämaasto, areenan lähella
viljelysmaat ja asuntoalueet. Alueella on
runsaasti haarautuneita polkuja ja tieverkostoja.
Kumpuileva – Heikko, saattaa kuitenkin olla
joku lyhyt jyrkkä rinne.
Kulkukelpoisuus - Hyvä. Metsä koostuu kuusesta
ja männystä, jonkin verran lehtipuita. On myös
joitakin aloja, joiden ajettavuus on vähentynyt.
Vaaleanvihreät alueet koostuvat pääasiassa
männystä, mutta myös kuusesta ja vesakosta.
Alueella ei ole suoalueita.
Alue 2
Maasto – Metsämaata. Alueella on runsaasti
haarautuneita polkuja.
Kumpuileva – Kohtalainen.
Kulkukelpoisuus – Hyvästä erittäin hyvään.
Metsä koostuu lähinnä kuusesta, näkyvyys on
hyvä. Vain muutama hieman huonompi
ajettavuusalue. Pieni osa suoalueita.
Kartta
Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5
metriä. Kartanpiirtäja: Herderssons
Specialkartor.
Uusittu 2019
Leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään SportIdent
leimausjärjestelmää. SI-puikkoja 5, 6, 8, 9,
10, 11 ja SIAC (SIAC ilman touchfree) voi
käyttää. Samaa SI-puikkoa saa käyttää vain
yhden kerran kilpailun aikana, sarjasta
riippumatta. SI-puikkon numeroa ei
tarvitse mainita ilmoittautuessa. Puikon
numero yhdistetään juoksijaan lähdön tai
vaihdon yhteydessä. SI-puikkoja on
vuokrattavana. Vuokraus tehdään
ilmoittautumisen yhteydessä
Joukkueen kokoonpano
Yhdistelmäjoukkueita hyväksytään
SOFT-sääntöjen 13.3 mukaisesti.
Säännön tarkoituksena on mahdollistaa
osaanotto niin monelle kuin
mahdollista, ei joukkueen parantamista
varten. Lue lisää U10milasta ja
yhdistelmä säännöistä osoitteessa
www.u10mila.se. HD12-viestin juoksijat
voivat myös osallistua HD18 tai D18
joukkueisiin.

Areena
Ljunga, Örby. Ohjausta tieltä 156, Örbysta,
katso kartta kohdalla ”Vägvisning/PM
Trafik” kotisivulla ja Eventorissa.
Kilpailutoimisto ja neuvonta
Areenalla, auki perjantaista 2. elokuuta klo
13.00 lähtien
Pysäköinti henkilö-autot
Etäisyys pysäköintialueelta 400 - 600 metriä.
HUOMIO leirintä/yöpyminen pysäköintialueella
on kielletty.
Linja-autot
Linja-auto pysäköintiä löytyy. Matkustajien
jättäminen ilmoitetaan PM:ssä. Pysäköinti
ilmottautuminen Eventorin kautta viimeistään
sunnuntaina 28 heinäkuuta.
Ilmoittautuminen
Järjestäjälle viimeistään perjantaina 30
kesäkuuta. Kaikki ilmoittautuminen,
joukkueiden rekisteröinti, majoitus ja
lisäpalvelut on tehtävä Eventorin kautta (koskee
myös ulkomaisia seuroja). Huomaa, että
ilmoitus tehdään aiemmin tänä vuonna.
Ilmoittautuminen on voimassa vasta kun kaikki
maksut on maksettu. Jälki-ilmoittautuminen on
mahdollista, 50% korkeammalla maksulla, 14
heinäkuuta saakka ja 100% korkeammalla
maksulla viimeistään 28 heinäkuuta.
Huomaa, että ilmoitus on tehtävä kahdessa
paikassa Eventorissa sekä säännöllisen
rekisteröinnin aikana että sen jälkeen
palveluissa, jossa valitset palvelun
"Laganmälan". Tämä ilmoitusmenetelmä on
tehtävä, koska Eventor ei tue U10milan
käyttämää joukkuemaksua.
Juokkuejärjestys
Joukkuejärjestys jätetään ensisijassa
Eventorin välityksellä viimeistään torstaina 1
elokuuta kl 23:59. Toiseksi, areenan
kilpailutoimistossa.
Joukkueen järjestys on jätettävä viimeistään
klo 16:00 HD12-sarjalle ja 21:00 HD18sarjalle ja D18- sarjalle.
Joukkuekirjekuoret
Haettavana kilpailutoimistosta, luovutetaan vain
jos kaikki ilmoittautumismaksut on maksettu ja
joukkuejärjestys on jätetty. Juokkuekirjekuoret voi
hakea perjantaista klo 13.00 lähtien.

Majoitus
Majoituspaikka avataan perjantaina 2.
elokuuta klo 12.00. Leirintäalue suljetaan
sunnuntaina 4 elokuuta klo 14.00. Hinnasto
löytyy kutsun viimeiseltä sivulta.
Leirintäruudut ovat noin 8 x 8 metriä.
Leirintäalue teltoille, matkailuautoille tai
asuntovaunuille sijaitsee areenan yhteydessä.
Sieltä löytyy myös vessat ja juomavesi.
Armeijantelttoja, korkeintaan 20-henkilöä,
vuokrataan pystytettynä. Telttoja on noin 85
kpl vuokrattavana, seura jolle ei teltoja riitä
saa ilmoituksen. Armeijateltat sijaitsevat
areenan yhteydessä. Tuulisuojaruutu
areenalla, 8x7 metriä, mutta ei ole tarkoitettu
yöpymiseen.
Kaikki majoitus varataan Eventorin kautta
ilmoittautumisen yhteydessä. Varaus ei ole
voimassa ennen kuin maksu on saapunut
järjestäjälle.
Varaus en tehtävä viimeistään sunnuntaina 28
heinäkuuta Eventorin ”U10-mila tjänster”
kautta.

WIFI: Ilmainen wifi areenalla.
Ruoka
Ruoka tilataan ilmoittautumisen yhteydessä ja
ruoka-kupongit löytyvät joukkuekirjekuoresta.
Ruokatilaus ei ole voimassa ennen kuin maksu
on saapunut järjestäjälle. Rajoitetun määrän
ruokakuponkeja voi ostaa neuvonnasta
perjantaina klo 13.00 alkaen. Nämä kupongit
ovat hieman kalliimpia kuin ne edeltäkäsin
tilatut. Ruokalista tullaan laittamaan
osoitteeseen www.u10mila.se heti, kun se on
valmis. Aamiainen, lounas ja päivällinen
tarjoillaan koko viikonlopun ajan.
Erikoisruokavalioti tilataan kohdalta
”upplysningar mat”.
Maksu
Ruotsista: Bankgiro (BG): 741-0392: Marks
orienteringskrets, Tobiasgatan 5, 511 61
Skene. Anna maksuviittaus seuraavassa
muodossa: Seuran nimi ja mitä maksu koskee

Palvelu
Lämmin suihku areenalla. Aamiainen, lounas ja
päivällinen tarjotaan areenan ravintolassa.
Ruokalista tulee löytymään kotisivulta
lähempänä kilpailupäivää. Areenalla myydään
kahvia, makkaraa, grillattua, pizzaa ja paljon
muuta. SM Sport myy myös urheilutarvikkeita
areenalla.
Muu palvelu: Sairaanhoito

Kilpailun johto
Kilpailunjohtaja:

Urban Sörqvist
urban.sorqvist@telia.com

Ratamestari:
Kilpailunvalvoja:
Ratavalvoja:
Tietoja ruoka:

Bertil Åkesson
Fredrik Odelberg
Kenneth Johansson
Tomas Andersson
Marita Larsson
anne_marita_larsson@yahoo.se

Verkkosivusto: www.u10mila.se
Sähköposti: info@u10mila.se

Maksu Ruotsin ulkopuolelta:
(ulkomaanmaksu) SWIFT/BIC =
SWEDSESS.
IBAN = SE55 8000 0803 2500 4648 7781

OK Räven
+4673-8063103
Skene SoIS
IK Ymer
OK Tranan
OK Tranan
Skene SoIS _
+4673-0576112

Osoite: U10mila c/o Urban Sörqvist, Höga Ranagården 1, 519 96 Fotskäl, Sverige
Maailman paras nuorisoseura Seura joka osallistuu joukkueella kaikiin kolmeen sarjaan osallistaa
kilpailuun "Maailman paras nuorisoseura". HD18 ja D18 joukkueilta otetaan sijanumerot ja
yhdistetään. Samoin otetaan HD12 joukkueilta sijanumero mutta miinus 10 ja yhditetään samaan
summan saadakseen seuran tuloksen. Monta HD12 joukkuetta parantaa voittomahdollisuuksia.
Palkintona on U10mila 2019 ilmainen lähtö yhdelle joukkueelle joka sarjaan.

Maksut
Joukkuehinta
HD12
D18
HD18

Ilmoitus viimestään 30
Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen
kesäkuuta
viimeistään 14 heinäkuuta viimeistään 28 heinäkuuta
500 SEK
750 SEK
1000 SEK
850 SEK
1275 SEK
1700 SEK
1450 SEK
2175 SEK
2900 sek

Hinta on sama huolimatta juoksijoiden määrästä rinnakkaisosuuksilla.
Huomaa, että ilmoitus tehdään aiemmin tänä vuonna.

Leirintähinta
Armeijanteltta max 20 henkilöä, campingruutu
ja pystytys sisäältyy
Campingruutu 8 x 8 m perjantai-sunnuntai
Campingruutu 8 x 8 m perjantai-lauantai
Campingruutu 8 x 8 m lauantai-sunnuntai
Tuulisuoja areenalla 8 x 7 m

1500 SEK
600 SEK
350 SEK
350 SEK
500 SEK

Tuulisuojaa areenalla ei saa käyttää yöpymiseen.
On tärkeää jättää oikeat tiedot Eventorissa, mitkä yöpymiset on varattu: perjantai-sunnuntai, perjantailauantai, lauantai-sunnuntai.
Ruoka
Päivällinen perjantai
Yöpaketti perjantai
Aamiainen lauantai
Lounas lauantai
Päivällinen lauantai
Aamiainen sunnuntai
Lounas sunnuntai
Muu palvely
SI-puikko – vuokra
(palauttamaton SI-puikko laskutetaan 500 SEK)
Linja-auto pysäköinti

70 SEK
60 SEK
50 SEK
70 SEK
70 SEK
50 SEK
70 SEK

25 SEK
100 SEK

Jää koko viikonloppuksi!
Kun Nuorten 10Mila on ohi, kaksi kansallista kilpailua odottaa samalla areenalla.
Lauantai-iltapäivän mitalietäisyys, sunnuntai-aamulla pitkä matka.
Leirintäalue on avoinna täysin palveluin perjantaista sunnuntaihin asti.

