VISBORGS OK inbjuder till
Gotland Team/Tough Sprint
i Visby
Lördagen den 11 juli 2020

Tävlingsformer
Två olika tävlingsformer i samma tävling. Antingen deltar du individuellt eller i 2-manna-lag. Oavsett så deltar alla i samma
tävling och i samma masstart. Först i mål vinner.
Öppna klasser ingår inte i tävlingen och har endast individuell start. Sprintdistans och sprintkarta gäller.
Tough - Individuellt
Individuellt med masstart av alla klasser samtidigt, även Lagsprinten. 4 delsträckor med kartbyte efter varje.
Alla har chans att totalsegra då H21 har längst och D/H12 har kortast bana. Men tuffare att tävla mot 2-manna-lag.
Team - Lagsprint
Lagsprint med masstart av alla klasser samtidigt, även Individuella. 2 deltagare per lag. 2 sträckor per löpare.
Alla lag har chans att totalsegra då H21 har längst och D/H12 har kortast bana.
Tävlingsklasser Individuellt
D/H21
D/H40
D/H16
D/H12

D/H55

Tävlingsklasser Lagsprint
D/H21
D/H40
D/H16
D/H12

D/H55

Övriga klasser individuellt
Inskolning
Medelsvår
Mycket lätt
Svår
Banlängder

se separat Inbjudan Gotland Tough Sprint

se separat Inbjudan Gotland Tough Sprint

Efteranmälan
Direktanmälan
Anmälningsavgift
Stämplingssystem
Arena
Start
Karta och skalor
Terrängbeskrivning
Service
Dusch

Lite längre än SOFTs regler för sprint, beräknad total segertid 30 min. Längst banor för H21, kortast
för D/H12, dvs chans för alla klasser att totalsegra.
Eventor senast söndagen den 5 juli.
Lagsprint: Anmäl även ”Laguppställning” på Eventor, dvs vilka 2 som springer i lag.
Ena löparen springer sträcka 1 och 3. Den andra löparen springer sträcka 2 och 4.
Lagmedlemmar från olika klubbar? Välj ”Skapa kombinationslag” i laganmälansflödet.
Senast onsdag 8 juli kl 20.00 mot 50 % förhöjd avgift.
Kan ske på arenan för Inskolning och öppna klasser mellan 11:15 och 11:45.
Tävlingsklasser; vuxna 150:-, ungdomar 90:- per deltagare. Avgifterna faktureras.
SportIdent. Brickor finns att hyra för 25 kronor/st.
Almedalen i Visby.
Tävlingsklasser masstart kl 11:00. För övriga valfri starttid mellan 11:30 och 12:00.
Del av Visbykartan med sprintnorm. Ritad 2010, kompletterad 2018. Skala 1:4 000.
Stadsmiljö med inslag av parkterräng. Måttlig kupering och mycket god framkomlighet.
Toalett vid arenan. Parkering på offentliga P-platser utanför ringmuren.
Finns inte på arenan, men bad i Östersjön kan vara svalkande.

Tävlingsledare
Tävlingskontrollant
Banläggare
Bankontrollant

Hans Mellquist
Stefan Wahlgren
Måns Öhman

Anmälan

VÄLKOMMEN!

