INBJUDAN ULTRA-LÅNG DM
I dessa corona tider är det väldigt viktigt att följa Folkhälsomyndigheten råd. För din och dina
OL-kamraters säkerhet – stanna hemma om du uppvisar det minsta av symptom. Samåk
endast med familjen eller de du annars umgås närmast med. Lämna tävlingsarenan snarast
efter målgång, max. 15 min. Se till att undvika närkontakt!!
Detta arrangemang gäller endast personer tävlandes för Västmanlandsklubbar.
Tävlings- arena

Kottmossen, Fagersta

Vägvisning

Skärmar/skyltar från rondellen vid Fagersta Brukshotell, väg 68/69 genom
Fagersta, till parkeringen.

Parkering

Parkering på anvisad plats. Avstånd parkering–tävlingsarena ca 500 m.
Pris 20 kr. OBS !! endast swish p.g.a corona.
Anpassa ankomst till parkering så att det inte uppstår folksamling vid start.
Direkt vägvisning från parkeringen till start, inte till TA.
I väntan på start, vänta vid bil eller värm upp i utan kontakter med andra.

Ålderslasser/
Öppna Klasser/

Enligt SOFT:s nya klassindelning. Banlängder enligt rekommendationer.
Inga klasser 70 och uppåt p.g.a corona.

Banlängder

Banlängder publiceras i separat dokument på Eventor senare.

Anmälan

Via Eventor senast 12/8 kl. 23:59. I samband med anmälan medges
publicering enligt TB 4.9.4.

Efteranmälan

I MÅN AV PLATS!
Efteranmälan görs via Eventor mot förhöjd avgift 50% senast 16/8 kl. 23:59
Inga förhöjda avgifter i inskolning och öppna klasser.

Direkt- anmälan

Ingen direktanmälan p.g.a corona!

Avgifter

Enligt gällande tävlingsregler. Upp till klassen H/D16 år – 80 kr.
Övriga 150 kr.
Avgiften faktureras. Betalningsvillkor 30 dagar.
Vid tecken på egna eller familjemedlemmars sjukdomssymptom (corona)
beviljas återbetalning av startavgiften förutom 25 kr i administrativ kostnad.

Stämpling

Sportident. Hyra av bricka debiteras med 30 kr. Ej återlämnad bricka
debiteras med 500 kr. Begränsat antal, låna gärna i egen klubb.

Startlistor/PM

Publiceras på Eventor dagen innan tävling.

Start

Första ordinarie start kl 18:00.
ÖM-klasser har fri start från kl 17:30 till 18:30
Snitslad vägbeskrivning direkt från parkering, avstånd till start ca 500 m.

Resultat

Det blir ingen resultatåtergivning vid TA. Resultat via Liveresultat under
tävlingsdagen och i Eventor efter tävlingens slut.

Karta

Älgsjöarna. Västra delen reviderad 2016-2017 av Fagersta OK.
Östra delen nyritad 2017 och reviderad 2020 av Roger och Marie
Åsberg. 5 m ekvidistans.
Kartskala
1:15 000 för D/H20-D/H21
1:7 500 för D/H10-D/H14, D/H45 och äldre samt Öppna klasser*
1:10 000 för D/H16, D/H18, D/H35-D/H40 (samt *Svår 7km)

Terräng

Skogsmark med rikt stignät närmast arenan. Vegetation i huvudsak
barrskog
med sankmarker. Svag till måttlig kupering.
God framkomlighet. Områden med begränsad framkomlighet markerade
på kartan.

Dusch

Ingen dusch p.g.a av corona!

Toaletter

Finns vid TA

Försäljning

Ingen försäljning p.g.a av corona!

Priser

DM plaketter till 1:an, 2:an och 3:an i ungdomsklasserna samt
segrarna i övriga tävlingsklasser (gäller i klasser med två eller
fler startande).

BarnPassning

Nej

Miniknat

Nej

Tävlingsledare

Lars-Åke Bylund

Banläggare

Maria Bylund

Bankontroll

Roger Åsberg

Tävlingskontrollant Johan Källman
Upplysningar
Lars-Åke Bylund
Maria Bylund

070-3481726
070-3395190

Varmt välkomna önskar Fagersta OK
www.fagerstaok.se

