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På uppdrag av Gotlands Orienteringsförbund inbjuder Svaide Roma SOK till

DM i medeldistansorientering 2020-09-05
och

DM i långdistansorientering 2020-09-06
2020 års DM-tävlingar i medeldistans- och långdistansorientering på Gotland kommer att
genomföras med anpassning till de restriktioner och rekommendationer som är beslutade av
Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet.
Detta innebär bland annat att:
• de tävlande uppmanas att inte vistas för länge på arenaområdet före och efter loppet. Vi
påminner om att hålla social distansering vid arena och startplats.
• för att minska koncentrationen av personer vid arenan och starten kommer de tävlande att
delas in i klubblottade startgrupper. Respektive startgrupp kommer att innehålla (högst) 50
deltagare där start påbörjas på hel timme (klockan 10.00, 11.00 etc).
• varken dusch, servering eller försäljning kommer att erbjudas vid arenan. Resultatservice
kommer endast att finnas via liveresultat och Eventor.
• ingen prisutdelning kommer att genomföras under tävlingsdagarna. DM-priser kommer att
delas ut vid senare tillfälle.
• klasser för D/H70 och äldre utgår i enlighet med SOFTs rekommendation. (Detta kan komma
att ändras om rekommendationen tas bort senast 2020-08-15).
•
•

arrangören förbehåller sig möjligheten att begränsa antalet tävlingsdeltagare1.
arrangören har, trots anpassningen till FHMs restriktioner och rekommendationer, av
Gotlands Orienteringsförbund tillförsäkrats tävlingarnas DM-status.

DM-klasser, banlängder (lördag respektive söndag):
D65 (2,5/3,5 km)
D55 (3,0/4,0 km)
D45 (3,0/4,5 km)
D35 (3,5/6,0 km)
D21 (4,5/12,0 km)
D20 (4,0/8,5 km)
D18 (3,5/7,0 km)
D16 (3,5/5,0 km)
D14 (3,0/4,0 km)
DH12 (2,5/3,0 km)
DH10 (2,0/2,5 km)
Öppna klasser:
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H65
H55
H45
H35
H21
H20
H18
H16
H14

(3,0/4,5 km)
(3,5/5,5 km)
(4,0/6,5 km)
(4,5/8,0 km)
(5,0/14,0 km)
(4,5/10,5 km)
(4,0/8,5 km)
(3,5/5,5 km)
(3,0/4,0 km)

Inskolning 2,0 km, Mycket lätt 2,0 km, Lätt 2,5 km,
Medelsvår 3,0 km, Svår 3,0 km, Lätt 5,0 km, Svår 5,0 km,
Svår 7,0 km (endast söndag)
OBS! Ingen direktanmälan för öppna klasser förutom:
Inskolning 2,0 km, Mycket lätt 2,0 km och Lätt 2,5 km.

Sådan begränsning kommer i förekommande fall att baseras på anmälanstidpunkt. Eftersom tävlingarna gäller DM
kommer tävlande ur gotländska klubbar som anmälts senast 2020-08-30 att beredas plats.
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Stämplingssystem:

Sport-Ident. Ange bricknummer vid anmälan.
Hyrbrickor finns mot avgift av 25 kronor.

Anmälan:
Anmälningsavgift:

Via Eventor senast 2020-08-30 klockan 23.59, gäller båda dagarna.
Ungdomar upp till 16 år:
60 kronor per tävling.
Övriga:
110 kronor per tävling.
Startavgiften faktureras klubbarna i efterhand.
I mån av plats kan efteranmälan göras fram till 2020-09-02 klockan
18.00 mot 50% förhöjd avgift.
Direktanmälan endast för Inskolning 2,0 km, Mycket lätt 2,0 km, Lätt 2,5 km.
Direktanmälan kan göras på arenan klockan 09.30-11.30 respektive dag.

Efteranmälan:
Direktanmälan:

Trälgar skjutfält, Fleringe. Vägvisning från vägen Bunge kyrka – Ar,
cirka 7 km nordväst Bunge kyrka. Därifrån cirka tio minuters körning
på mindre skogsväg.
Trälgar, nyritad 2020 av Per-Inge Karlsson. 2,5 m ekvidistans.
D/H10-14 samt D/H45 och äldre:
1:7 500 båda dagarna
Öppna klasser (utom Svår 7,0 km):
1:7 500 båda dagarna.
D/H18-21 söndag:
1:15 000
Övriga klasser/dagar:
1:10 000

Arena:

Karta:
Skala:

Terrängbeskrivning:

Terrängtyp: Gotländsk strandskog bestående i huvudsak av barrträd
med inslag av kulturmark. Delar av området är öppen lättlöpt mark
(hällmark med inslag av enbuskar). Mindre områden med hyggen
och planteringar förekommer. Sammanhållande system av vägar
och stigar genomkorsar området. Spår av småskalig kalkbrytning
finns inom området samt mindre områden med detaljrika raukpartier.
Kupering: Svag kupering. Höjdskillnad inom området ca 25 m.
Framkomlighet: God till mycket god framkomlighet. Vegetationen
består i huvudsak av barrskog. Mindre områden med tät vegetation,
planterad skog och stormfällda träd förekommer. Inom delar av
området finns grenar och ris på marken efter avverkning och röjning.

Start:

Första start 10.00 båda dagarna2.
Direktanmälda löpare (Inskolning 2,0 km, Mycket lätt 2,0 km samt
Lätt 2,5 km) har fri starttid klockan 10.00-12.00.

Service:

Ingen dusch, servering, försäljning eller resultatpresentation vid arenan.
Toaletter finns vid arenan och vid start.

Tävlingsledare:
Banläggare:
Tävlingskontrollant:

Stina Gustafsson (0737-659042), Lennart Malmberg (0706-970759)
Greger Westerlund (medeldistans), Pontus Gustafsson (långdistans).
Sonny Westerlund

Svaide Roma SOK hälsar Er välkomna till en spännande DM-helg!
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De tävlande kommer genom klubblottning att inplaceras i startgrupper om (högst) 50 deltagare. Grupp 1 startar från
klockan 10.00 till cirka 10.30; grupp 2 startar från klockan 11.00 till cirka 11.30 etc. Inom startgrupperna kommer det
att vara sedvanlig intervallstart.

