INBJUDAN DM LÅNG I VÄSTERBOTTEN 22 AUGUSTI 2020

IFK Umeå hälsar välkomna till DM lång 22 augusti 2020 i Hissjö/Rönnbäck.
Tävlingen genomförs enligt tillfälliga ramar för tävlingsverksamhet från SOFT, anpassade till den
rådande situationen angående coronaviruset. Vi följer riktlinjerna från SOFT samt
Folkhälsomyndigheten och därför kan förutsättningarna komma att ändras.
Generella råd för att minska smittspridning:
·

Hålla avstånd till andra.

·

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma
till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem
direkt.

·

Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter.

·

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

·

Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

·

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

·

Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera.

·

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

·

Undvik trängsel.
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Tävlingsform
DM långdistans, lördagen den 22 augusti, med individuell start uppdelat i tre startgrupper.
Tävlingen är öppen för löpare från alla distrikt, men endast löpare från Västerbottens-klubbar tävlar
om DM. Dock kvarstår rekommendationerna om fysisk distansering; alla ska alltså fortsätta hålla
avstånd till andra människor, även på resande fot.

Samling
Sydspetsen av Hissjön ca 14 km norr om Umeå. Vägvisning från N. Kullavägen. Parkering ca 600 m
från arenan, avgift 20 kr.

Klasser och banlängder
Klassindelning DM i Eventor. Notera att DH70 och uppåt utgår i enlighet med SOFTs
rekommendationer.
Övriga klasser båda dagarna är Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår
3 km, Svår 3 km, Svår 5 km och Svår 7 km. Banlängder enligt SOFT:s rekommendationer.
Sammanslagning av klasser kan ske vid få anmälda, med hänsyn tagen till DM-regler.

Anmälan och anmälningsavgifter
Anmälan i Eventor, senast 16/8 kl 23.59. Ange önskad startgrupp och eventuell familjelottning i
samband med anmälan. Ingen efteranmälan och ingen anmälan på plats. Avgifter individuellt;
Ungdomar upp t o m 16 år: 70 kr; Övriga 130 kr. Avgifter faktureras klubbarna i efterhand.

Karta
Hissjö, nyritad 2020 av Ulf Hedlund. Skala 1:10 000/1:7 500 enligt nya regler. Kartan är i nya
kartnormen ISOM2017.

Terräng
Skogsmark som består av flack tallhed och mindre berg med detaljrika sluttningar, några
skogsbilvägar. Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. Kuperingen är svag till måttlig.
Framkomligheten är mestadels god till mycket god, med inslag av stenig mark och tätare skog med
begränsad framkomlighet. För de yngsta klasserna finns ett stignät som ledstänger.

Start
Startgrupp 1: 09:30 – 11:00
Startgrupp 2: 11:00 – 12:30
Startgrupp 3: 12:30 – 14:00.
Avstånd till start max 1000 meter på lördag.
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Priser
DM-plaketter i DM-klasser. Ingen prisutdelning på plats. Priser delas ut på OL-galan.

Toa, servering & miniknat
Ingen toalett. Ingen servering. Inget miniknat.

Stämplingssystem och kontroller
Sportident. Inga hyrbrickor delas ut. Kontrollerna är markerade med skärm och elektronisk
stämplingsenhet.

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller.

Tävlingsledning
Tävlingsledare:

Maria Vredin

070-654 77 52

Banläggare:

Hans Persson

070-237 62 97, haanspersson@gmail.com

Sekretariatsansvarig:

Ola Fängmark

0738-23 75 08, ola.fangmark@gmail.com

Tävlingskontroll:

Robert Widmark

Bankontroll:

Ulf Hedlund

Bankontroll, ungdom:

Niklas Timby

