SKOGSLÖPARNA INBJUDER TILL
SPRINTDM I MTBO 16 AUGUSTI 2020
Passa på att kombinera tävlingen med Skogslöparnas Nordiska tidigare under dagen
COVID 19

Arrangören Skogslöparna följer riktlinjer och beslut från orienteringsförbundet.
Uppdateringar om eventuella anpassningar/förändringar i denna inbjudan kommuniceras
via PM för tävlingen. En riskanalys har upprättats för tävlingen. Den samt en
sammanfattning av Information till tävlingens deltagare med anledning av Covid-19 finns
på Eventor för tävlingen.

Klasser

D21, H21, D17-20, H17-20, D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D40, H40, D50, H50,
D60, H60. Beroende på deltagarantal kan klasser komma att slås samman. Öppna
klasser 3 km och 5 km. Obs: Endast föranmälan, även till öppna klasser.

Anmälan

Via Eventor eventor.orientering.se eller, i undantagsfall, till kansliet@skogsloparna.se
senast onsdag 12:e augusti kl. 23:59. Anmälda löpare utan bricknummer tilldelas
automatiskt en hyrbricka.

Avgifter

Vuxen 175: -, ungdom 100: - . Öppna banor 100 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar.

Klubbar anslutna till SOFT faktureras övriga betalar med Swish 12305557319
Efteranmälan

Mot 50 % förhöjd avgift via Eventor senast fredagen den 14 augusti kl. 21:00.

Kartställ

Finns ett begränsat antal att hyra bokas via Eventor 20:-.

Samling

Gullviks havsbad. Tävlingen arrangeras utan TC. Tävlande cyklar direkt till respektive
startplats från parkerad bil. Avstånd ca 500 m. Rödvit snitsel från parkeringen.

Parkering

Fri parkering vid Gullviks havsbad ordinarie parkeringar.

Stämplingssystem

Sportident för samtliga deltagare och Sportident Air kan användas för deltagare med en
SIAC bricka. Alla övriga SI pinnar kommer också att fungera. Anmälda utan bricknummer
tilldelas automatiskt en SIAC hyrbricka mot 50 kr i avgift. Alla kan hyra SIACbricka via
Eventor 50:- Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 750: -.

PM mm.

PM, startlista och resultat anslås på eventor eventor.orientering.se . Livelox finns

tillgänglig från 16.00
Karta

Skala 1:5 000 Konverterad till MtbO-norm av Eero Niemi 2020.

Start

Första ordinarie start kl. 14.00. Lottad starttid även för öppna klasser.

Terrängbeskrivning Mestadels mycket snabb-cyklat kring ett campingområde med både grusväg, stig samt lite
asfalt.
Mål

Nära starten. Målgång sker genom målstämpling. Utstämpling och resultatremsa i
närheten till målstämpling. Deltagare uppmanas att inte stanna vid målet efter målgång.

Priser

Medaljer enl. ÅOF:s regler skickas till klubbarna. Priser till samtliga i ungdomsklasser vid
målgång.

Service

Tvagning hänvisas till havet . Toalett vid start. Deltagare anmälda till både Skogslöparnas
Nordiska och MTBO-DM kommer att lottas i första startgrupp, 10:00-11:00 på OLtävlingen.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler

Funktionärer

Tävlingsledare: Per-Johan Josefsson, 070 251 73 16 Banläggare: Eero Niemi, 070-584 44 29

