VÄSTERVIKS OK
Inbjuder till

SMÅLANDS DM I SPRINT, 15 AUGUSTI 2020
Tävlingen öppen för Smålandsklubbar och Östgötaklubbar (startblock 11-14)

Tävlingen ingår i Pölder OL Cup samt Pölder DM Cup

FÖRUTSÄTTNINGAR

Sammankomster på max 50 personer är möjliga att genomföra om vi följer
Folkhälsomyndighetens (FHM) och SMOF:s tolkning av dessa. Det innebär att du
följer våra anvisningar, stannar hemma om du är sjuk, undviker samåkning utanför
familj eller de som du dagligen umgås med, kommer inte till parkeringen tidigare än
45 minuter före start och lämnar tävlingen så fort som möjligt efter utstämpling.
Tävlande stannar kvar på parkeringen tills det är dags att gå till start.
Medföljande, icke tävlande, ombeds att stanna vid bilen och inte följa med till start
eller målområde.

KLASSER

Tävlingsklasser
DH10-DH65
Öppna klasser
Tre banor, lätt, medel, svår
Banlängder enligt SOFT:s rekommendationer. Sammanslagning av klasser kan
ske vid få anmälda.

KARTA

Västerviks Gymnasium/Markör, ekvidistans 2 m.
Nyritad 2019/2020 av Jakob Lööf enligt ISSprOM 2019. Digitaltryck.

KARTSKALA

1:3 000
1:4 000

TERRÄNG

Bebyggelse med varierande inslag av lägenhetsområden, skolgårdar, samt
inslag av mindre skogsområden.
Kuperingen är svag och framkomligheten god.

PARKERING

Karstorp, Västervik. Vägvisning sker från avfart Västervik E22. Avstånd
parkering-start ca 1500 meter. Avstånd utstämpling-parkering ca 350 meter.
Gångvägarna parkering-start och utstämpling-parkering är separerade.

AVLYSNING

Området är avlyst, se Eventor.

STÄMPLINGSSYSTEM

Sportident. Löpare som ej angivit bricknummer vid anmälan tilldelas
hyrbricka, avgift 30 kr.
Borttappad löparbricka debiteras med 500 kr.

DH10-DH14, DH45-DH65, Öppna klasser
DH16-DH40

START

Starttider mellan kl 9.00 och 16.00 enligt startlista för tävlingen.
Startstämpling tillämpas för alla klasser.
Avstånd från parkering till start ca 1 500 meter.
Ca 100 meter före start står en skylt ” Vänta här tills 5 minuter före din
starttid”. Därefter går du fram till start och tömmer SI-pinnen och ställer dig i
startfålla i den klass du är anmäld i.
Max 2 startande per minut.

ÖVRIG SERVICE

Ingen dusch eller servering.

TOALETTER

Vi ser gärna att du gör dina toalettbesök innan du åker hemifrån.
Det kommer att finnas bajamajor på parkeringen och 100 meter före start.

ANMÄLAN

Endast föranmälan möjlig även till öppna klasser.
Senast måndag 10 augusti kl 23.59.
Efteranmälan senast onsdag 12 augusti kl 23.59.
Tävlingen är upplagd med 14 stycken startblock med 50 startande/block i
Eventor. De olika startblocken är upplagda som närtävlingar men kommer att
slås samman till en tävling. Östgötaklubbar hänvisas till startblock 11-14.
Startblock med inga eller fåtal anmälda kan komma att stängas och flyttas till
annat startblock, (om detta sker har man rätt till avanmälan utan kostnad).
Vid stor efterfrågan på starttider kan nya startblock komma att läggas till.

AVGIFT

Ungdomar t o m 16 år 80 kr. Övriga 150 kr. Efteranmälan för tävlingsklasser
mot 50 % förhöjd avgift.
Den som före tävlingsdagen anmäler återbud p g a att man själv eller någon i
familjen känner sig sjuk (har symptom), betalar endast en
administrationsavgift på 25 kr.

TÄVLINGSREGLER

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlingens PM.

MAXTID

Kontrollerna plockas in 75 minuter efter sista start.

KLÄDSEL

Valfri Klädsel.

RESULTAT

Liveresultat under dagen och slutresultat på Eventor efter avslutad tävling.

PRISER

DM-plaketter delas ut till de 3 främsta i varje klass vid senare tillfälle. I övrigt
inga priser.

TÄVLINGSORGANISATION Tävlingsledare
Banläggare
Tävlingskontrollant
Bankontrollant
Kartkontrollant

Johan Stark,
Kenth Carlsson, 070-378 69 65
Lena Eliasson-Lööf
Sven-Åke Karlsson
Joakim Karmetun
Jan Wingstedt

LOGI

Västervik Resort erbjuder utmärkta boendealternativ och även frukostbuffé.
Uppge VO2020 vid bokning. Tel 0490-25 80 00
Fängelset Hotell & Konferens har många olika typer av boende även sovsal och
lägenheter, möjlighet till egen mathushållning. Uppge VO2020 vid bokning. Tel
076-136 89 66
Marsbäckens Vandrarhem. Tel 070-776 22 00
Uppge VO2020 vid bokning.

TRÄNINGSPAKET

Västerviks OK erbjuder olika träningspaket inför Swedish League i
medeldistans 10/4 2021 och SM i Ultralång distans 11/4 2021. De två
tävlingarna kombineras med den inställda Tjust 2-dagars från 2020.
Vi erbjuder även träningspaket inför Tiomila i Valdemarsvik 2021.

VÄLKOMNA TILL HÖG FART OCH UTMANANDE ORIENTERING I VÄSTERVIK

