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Tävlings-PM
DM i medeldistansorientering 2020-09-05
och

DM i långdistansorientering 2020-09-06
Särskilda förutsättningar
2020 års DM-tävlingar i medeldistans- och långdistansorientering på Gotland genomförs med
anpassning till restriktioner och rekommendationer beslutade av Folkhälsomyndigheten,
Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet. För tävlande och funktionärer innebär det
till exempel:
•

Kom till tävlingen i lagom tid anpassat efter din starttid.

•

Byt om vid bilen och lämna packning, fikaväska, överdragskläder etc där.

•
•
•

Håll avstånd till varandra! Ingen folksamling vid parkering eller startplats.
Efter målgång: Håll avstånd om det är kö vid utcheckning.
Efter loppet: Byt om, fika och titta på liveresultat vid bilen.

•
•

Lämna arenan så snart det är möjligt med hänsyn till samåkning.
På arenan finns varken startlistor, resultatgivning, speakerservice, dusch eller servering.

•
•

Ingen prisutdelning genomförs under tävlingsdagarna.
Använd ditt sunda förnuft.

Arena:

Trälgar skjutfält, Fleringe.
Vägvisning från vägen Bunge kyrka – Ar, cirka 7 km nordväst Bunge kyrka.
Därifrån tre km (cirka tio minuter) körning på mindre skogsväg.

Parkering:

I anslutning till arenan. Observera att utfart från parkeringen/tävlingsarenan
görs på annan väg för att undvika möten.

Karta:
Att notera:

Trälgar, nyritad 2020 av Per-Inge Karlsson. 2,5 m ekvidistans.
Tävlingsområdet är ett gammalt skjutfält. Det är röjt på oexploderad
ammunition. Om sådan, eller misstanke om sådan, ändå observeras eller
anträffas i terrängen rör den ej! Anmäl platsen till sekretariatet. Om möjligt
märk ut platsen i terrängen.

Skala:

D/H10-14 samt D/H45 och äldre:
Öppna klasser (utom Svår 7,0 km):
D/H18-21 söndag:
Övriga klasser/dagar:

Direktanmälan:

Endast öppna klasserna Inskolning 2,0 km, Mycket lätt 2,0 km och Lätt 2,5 km.
Direktanmälan görs på arenan vid sekretariatet klockan 09.30-11.30 respektive
dag. Startavgiften faktureras till klubben eller betalas med swish 123 084 6717.
(I övriga öppna klasser görs föranmälan via Eventor).
Sportident. Medtag egen bricka. Hyrbrickor finns vid sekretariatet.

Stämplingssystem:

1:7 500 båda dagarna
1:7 500 båda dagarna.
1:15 000
1:10 000

Startlistor:
Strukna klasser:

Startlistor finns på Eventor och på vägen till start. Inga startlistor vid arenan.
Klasserna D18 Medeldistans (lördag) och H16 Medeldistans (lördag) har
strukits på grund av för få anmälda. Löpare anmäld i D18 har flyttats till D21.
Löpare anmäld i H16 har flyttats till H18. Se startlista.

Till start:

Orange/vit snitsel.
Lördag 1000 m.
Söndag 1400 m.
Cirka hundra meter före start finns skylten ”Vänta här tills du har 5 minuter
kvar till start” med syftet att minska antalet personer vid startplatsen.
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Nummerlappar:
Inga nummerlappar någon av tävlingsdagarna.
Kontrollbeskrivning: Kontrollbeskrivningen är tryckt på tävlingskartan. Lös kontrollbeskrivning
finns i plastfickan på baksidan av varje karta och kan tas ut av den tävlande
en minut före start (avsteg från normal rutin).
Öppna klasser:

Startförfarande för öppna klasser:
Fri starttid klockan 10.00-12.00 respektive dag.
Öppna klasser har egen startfålla med särskild ”kö”. Håll avstånd!
Högst en startande (eller en ”patrull”) per minut i fållan för öppna klasser.
Starta på pipsignal men kom ihåg att startstämpla!

Starthjälp:
Skuggning:

Starthjälp finns vid startpunkten.
Skuggning av ungdomar upp till 16 år är tillåtet i öppna klasser. ”Skuggare”
får ej delta i DM-klass efter genomförd skuggning.
”Glada och Sura Gubbar” finns ej.

Snitsling:

Snitsling av ledstänger förekommer, vit snitsel. Sådan ledstång är markerad
på tävlingskartan med streckad röd linje. Några otydliga stigar är också
förstärkta med vit snitsel.
Förbjudet område är markerat på tävlingskartan. Där gränsen till det
förbjudna området är otydligt är det markerat i terrängen med blågul snitsel.
Inga vätskekontroller någon av dagarna (avsteg från tävlingsreglerna).
Tävlande uppmanas att enligt eget bedömande vid behov medföra vätska i
vätskebälte eller dylikt.

Förbjudet område:
Vätskekontroller:

Toaletter:

Finns vid arenan och på väg till start (lördag ca 300 m före startplatsen,
söndag ca 1000 m före startplatsen).

Maxtid:

Lördag (medeldistans): 2 timmar
Söndag (långdistans): 2,5 timmar

Resultatlistor:
Resultatlistor finns på Eventor. Inga resultatlistor vid arenan.
Priser, prisutdelning: Utdelning av DM-plaketter kommer att ske i samband med Tröjfesten.
Löpare i Inskolning 2,0 km, Mycket lätt 2,0 km och Lätt 2,5 km erhåller pris i
samband med utcheckning efter målgång. Inga priser i övriga öppna klasser.
Protester:

Eventuella protester lämnas tilltävlingsledningen snarast, dock senast före
respektive tävlings avslutande.

Tävlingsledare:
Banläggare:

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

Tävlingskontrollant:

Sonny Westerlund.

Mediakontakt:

Marie-Louise Karlqvist

Tävlingsjury, lördag: Jerker Enekvist Hansa/Hoburg IF (sammankallande), Birgitta Hjertén Bro OK,
Måns Öhman, VOK.
Tävlingsjury, söndag: Jerker Enekvist Hansa/Hoburg IF (sammankallande), Erik Berg Garda OK,
Mattias Westfält, Bro OK.
Välkomna till en spännande DM-helg önskar Svaide Roma SOK!

