Inbjudan

Lördag 19 oktober
Nationell medeldistansstafett för ungdomar och juniorer i 2-mannalag
samt öppna motionsklasser
Söndag 20 oktober
Nationell patrulltävling i ultralång distans för ungdomar och juniorer
samt öppna motionsklasser
Tvådagarstävling för ungdomar och juniorer med etapp och sammanlagt resultat. För att få sammanlagt
resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen.
Klasser och preliminära banlängder
HD10 och Inskolning har rak stafett övriga klasser är gafflade
Alla banlängder är preliminära !
Stafett lördag

Patrulltävling söndag

H17-20 2 x 4,0 km

D17-20

2 x 3,7 km

H17-20 11,4 km

D17-20 10,6 km

H16

2 x 3,7 km

D16

2 x 3,4 km

H16

10,2 km

D16

9,0 km

H14

2 x 3,0 km

D14

2 x 3,0 km

H14

8,1 km

D14

7,2 km

H12

2 x 2,2 km

D12

2 x 2,2 km

H12

5,2 km

D12

5,1 km

H10

2 x 2,0 km

D10

2 x 2,0 km

H10

3,7 km

D10

3,6 km

Insk

2 x 2,0 km

Enskild tävling ej patrull

Öppna motionsklasser lördag

Öppna motionsklasser söndag
ÖM7
3,4 km
Insk
2,0 km

Insk

1,8 km

ÖM1

2,0 km

ÖM7

3,3 km

ÖM1

2,4 km

ÖM8

4,1 km

ÖM3

2,4 km

ÖM8

4,1 km

ÖM3

3,0 km

ÖM9

8,0 km

ÖM5

3,2 km

ÖM10

6,1 km

ÖM5

3,3 km

ÖM10 10,3 km

ÖM6

6,1 km

Kartskala på lördag är 1:10 000 för alla klasser förutom ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 och ÖM8 som har skala 1:7500.
Kartskalan på söndag är 1:10000 för samtliga tävlingsklasser samt ÖM6, ÖM9 och ÖM10. Övriga öppna klasser
har skala 1:7500.

Tävlingsarena

Backa Herrgård vägvisning efter väg 850 Falun - Svärdsjö

Anmälan

Dala-Dubbeln:  Anmälan via Eventor. Anmälan öppnas i mitten av augusti.
Sista ordinarie anmälan senast fredag 4 oktober 23:59. Anmälan görs som
stafettanmälan (inkl laguppställning) via DalaDubbeln, stafett lördag 19
oktober. Gäller även de som anmäler sig bara en dag. Kort
anmälningsinstruktion i informationsfältet i Eventor. Vid anmälan godkänns
att ditt namn läggs upp på Internet. Anmälningsavgift ungdom 90 kr, övriga
160 kr. Förhöjd avgift p,g,a extra arenaproduktion. .
Öppna motionsklasser och Inskolningsklass: Anmälan via Eventor
”DalaDubbeln öppna klasser” senast onsdag 16 oktober 23:59 eller på arenan.
Vid anmälan godkänns att ditt namn läggs på Internet.
Anmälningsavgift 150 kr för vuxna och 80 kr för ungdomar.
Efteranmälan DalaDubbeln: Anmälan via Eventor senast
tisdag 15 oktober kl. 23:59. Efteranmälan sker mot 50% förhöjd avgift.

Start

Lördag: Start på arenan för tävlingsklasser, första start 11:00. Öppna
motionsklasser startar kl. 10:00 – 13:00.
Söndag: Avstånd till start 1500 m. Öppna motionsklasser startar kl. 09:00 –
12:00, första start för tävlingsklasser är 9:30.

Seedad
startgrupp

De 10 främst placerade patrullerna i klasserna HD 12-16 kommer att starta i en
seedad startgrupp på söndagens tävling.
Även i år blir det jaktstart för klasserna HD 17-20 på Söndagens Ultralång.

Tidig start
söndag

Önskemål om tidig start söndag anges genom mail till
info@daladubbeln.se s
 enast tisdag 15 oktober. De som önskar tidig start
lottas in under de första 30-45 minuterna av startdjupet. Observera: tidig
start fungerar inte för de som kvalar in till seedad startgrupp.

Löparbank

Löparbank för "ensamma" löpare kommer att finnas tillgänglig på
daladubbeln.se samt vid informationen på arenan under tävlingsdagarna.

Lagändring

Lagändringar senast 1 timme före start. Begäran om ändringar
(sträcka,namn,si-nummer m.m) inkomna efter den 15 oktober debiteras med
20 kr. Obs! Vi vädjar till er att redan vid anmälan göra klart sträckordningen för
lagmedlemmarna då ändringar skapar mycket administration under tidspress
med risk för att det uppstår felregistreringar.

Stämplingssystem

Sportident. Bricknummer (2 st.) skall anges i Eventor i rätt sträckordning.
Anmälda utan bricknummer tilldelas hyrbricka (40 kr). Borttappad hyrbricka
debiteras med 400 kr.

Parkering

Bilar: Åkermark max 300 m från arenan. Bussar: Parkering och urlastning på
industritomt max 800 m från arenan.

Karta
Terrängtyp
Dusch

Information om kartan kommer i PM
Informationen om terrängen kommer i PM
Varmdusch utomhus gångväg 250 m från arenan.

PM/Startlista

PM, startlista och resultatlista för båda tävlingarna läggs ut på
https://daladubbeln.se och i Eventor. Startlista läggs ut onsdag 16 oktober.
Innehåller även efteranmälda som då är inlottade.

Försäljning

Försäljning av enklare mat, korv och hamburgare, kalla och varma drycker
samt godis på arenan lördag och söndag.

Sportförsäljning

Letro Sport

Logi och mat

Logi på hårt underlag (max 20 km från arenan), middag och fältlunch bokas
klubbvis/förbundsvis på daladubbeln.se från början av september. Logi och mat
bokas senast fredag 4 oktober kl 23:59 Bokningsbekräftelse mailas till
samtliga föreningar som bokat logi.
Matsedel:
Frukost:
Matsäck:
Middag:
Fältlunch:
Hemresepaket:

På beställningsformuläret på daladubbeln.se.
Ingår i bokat boende på hårt underlag
Kan beställas till lördagens och söndagens tävling.
Beställs i förväg och serveras på skolorna lördag kväll
Förbeställs. Serveras vid söndagens tävling.
Förbeställs. Avhämtning på arenan.

Alternativa boenden kommer att publiceras på hemsidan www.daladubbeln.se
Kringarrangemang

Barnaktivitet
Speaker/Ljud

Utklädnadstävling söndag: Det finns en fotostation på väg till start på
söndagen. Om man vill vara med i tävlingen om bästa utstyrsel går man förbi
fotostationen för fotografering innan man går till start.
Disko: Det här året kommer vi tyvärr inte ha något boende på Söderbaumska
skolan. Boendena kommer bli mer utspridda än vanligt. Med anledning därav
kommer det inte bli något disko på lördagskvällen i år.
Barnpassning och miniknat finns inte.
Vår speaker Peter och ljudkonstnär Brasse kommer traditionsenligt att hålla
stämningen på topp och musik kommer att kunna önskas under
tävlingsdagarna.

Priser

Etappriser utdelas efter lördagens tävling och priser för sammanlagt resultat
efter söndagens tävling. Alltså inga etappriser på söndagen. Inga priser till
öppna motionsklasser förutom inskolning.

Epost

info@daladubbeln.se

Tävlingsledare
Information
Tävlingskontroll

Svante Lindgren
Mats Jönsson
Gunnar Löfkvist

Banfunktionärer

Banläggare lördag
Sven Olsson Korsnäs IF OK
Banläggare söndag
Emil Åberg OK Kåre
Bankontrollant
Kalle Dalin OK Kåre
Utses av Dalarnas orienteringsförbund

Tävlingsjury

Korsnäs IF OK 070-6256532
Korsnäs IF OK 0706-419599
Bjursås OK

Välkomna till DalaDubbeln

