Garda OK orientering
inbjuder till

HelgUtanÄlg 17-18 oktober 2020
Tävlingsform

Klasser och
banlängder

Nationell 2-dagarstävling med långdistans lördag, medeldistans söndag och
individuell start båda dagarna. För öppna motionsklasser ingen
sammanräkning av etapptiderna. Priser lottas ut båda dagarna.

Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar, ej elitklasser.
Följande öppna klasser erbjuds:
Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km,
Svår 3 km, Svår 5 km , Svår 7 km (endast etapp 1)
Tävlingsområde
Hageby väster om Etelhem.
Vägvisning
Väg mellan Etelhem och Lojsta.
Karta
Hageby, nyritad 2020.
Skala
Lördag : HD16-21 1:15 000.
HD10-HD14,HD45 och äldre, öppna utom Svår 7 km 1:7 500
övriga 1:10 000.
Söndag : HD10-HD16, HD45 och äldre, öppna 1:7 500
övriga 1:10000.
Terrängbeskrivning Etapp1: Detaljrikt för att vara Gotland, kuperad skogsterräng med i huvudsak
god framkomlighet. Dom längre banorna med inslag av kulturmark o flackare
terräng.
Etapp2: Detaljrikt för att vara Gotland, kuperad skogsmark med god till mycket
god framkomlighet.
Anmälan
Eventor senast 11 oktober.
Efteranmälan
Eventor senast 14 oktober 18.00 mot 50% förhöjd avgift.
Anmälningsavgifter Ungdom t.o.m. 16 år 160 kr, övriga 300 kr. Avgifterna faktureras. Utländska
klubbar betalar i informationen.
Första start
11.00 lördag, 10.00 söndag. Prisutdelning söndag ca 13.00.
Stämplingssystem
Sportident. Ange bricknummer vid anmälan. Hyrbricka kostar 25 kr/dag.
Miniknat
Snitslad bana för de yngsta.
Tävlingsledare
Kurt Lillro, mobil 0736239731, epost lillrone606@hotmail.com
Banläggare
Tom Wickström
Bankontrollant
Katarina Jacobsson, Niklas Gustafsson.
Tävlingskontrollant Ingemar Petterson.
Parkeringsavgift
40 kr för båda dagarna, betalas dag 1.
Mediavärd
Kurt Lillro.
Service på Arenan
Försäljning av hamburgare, korv, smörgåsar samt kioskvaror, sportutrustning
samt sjukvård, dusch och toa.
Boende
Det finns också möjlighet att ställa upp husbil/husvagn, 100 kr för alla dagar.

Boka din båtresa med Destination Gotland till tävlingarna
online.
Gå in på www.destinationgotland.se och välj ”Boka Färja” fyll i önskade resedatum i
anslutning till aktuella tävlingsdatum samt linje. Ange ”KAMPANJKOD” DI39OL20.
Följ sedan bokningsdialogens flöde och instruktioner.
Är du osäker på hur du skall göra eller har några specifika önskemål är du välkommen att
ringa Destination Gotlands Idrottsbokning tel: 0771-22 33 50 eller maila
idrottsbokningen@destinationgotland.se.

Garda OK hälsar alla välkomna till härlig orientering

