Spetstävlingar i Västervik 29-30 augusti 2020.
Västerviks OK bjuder in till två spetstävlingar för svenska och internationella elitorienterare,
på uppdrag av Elitklubbarna: IFK Göteborg, IFK Lidingö, OK Linné, Stora Tuna OK och
Södertälje Nykvarn Orientering. Landslagsorganisationen är också delaktiga och har ett antal
Wild Card att fördela.
Det blir ett arrangemang i enkelhetens tecken med främsta fokus på karta, banor och
terräng.

29 augusti medeldistans - 30 augusti långdistans
Karta

Mörkekärr - skala 1:10 000 på medeldistans, 1:15 000 på
långdistans. Kartan är reviderad hösten 2019 (lång) samt
sommaren 2020 (medel).
Terräng

Övervägande skogsmark med ett mindre antal skogs- bilvägar och stigar. I övrigt stora
partier av ren vildmarkskaraktär där såväl större som mindre sankmarker ligger insprängda
mellan höjdpartierna.
Kuperingen är till stor del svag, småkuperad och detaljrik terräng samt brantare höjdpartier
förekommer.
Framkomligheten är mycket god. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog av
varierande ålder. Delar av banstråken går i terräng med mycket god sikt, upp till 200m, och i
övrigt endast begränsade områden med nedsatt sikt eller löpbarhet.
Arena och samlingsplats

Karstorps motionscentral, Västervik. Vassbäcksvägen 2, Västervik.
Exakt plats för samling meddelas kort inpå tävlingen.

Avlysning
Området för tävlingen är avlyst, se Eventor.
Anmälan & Gallring

Anmälan senast 16 augusti via Eventor. Max antal deltagare är 50st herrar och 50st damer.
Gallring hanteras av Elitklubbarna. B-heat kan bli aktuellt om det blir stort intresse.
Anmälningsavgift 200:- för respektive tävling. Ingen anmälningskostnad tas ut om man inte
får startplats i tävlingen.
Boende

Vi rekommenderar lämpligt boende i stugor på Västervik Resort (tel. 0490-25 80 00) och
Fängelset Hotell & Konferens (tel. 076-136 89 66) samt Marsbäckens vandrarhem (tel. 070776 22 00) uppge kod VO2020 vid bokning.
Träningspaket

Kombinera tävlingarna med träning inför 10mila Valdemarsvik 2021 och SM, Ultralång
Västervik 2021.

Tävlingarna kommer vara anpassade efter direktiv från myndigheter och idrottsförbund
pga Corona.
Mer information & kontakt

Västerviks OK, Jakob Lööf - jakob@vasterviksok.se/0733-306688
Samordnare Elitklubbarna, Henrik Eliasson 0725-867044

