INBJUDER TILL

DM HÄLSINGLAND # SPRINT- & MEDELDISTANS
SÖNDAG 13/9 2020 I EDSBYN
COVID-19-ANPASSNINGAR
•

Vi kommer att ha två separata mål- och startplatser samt hålla ett tillräckligt startdjup för att uppfylla de
riktlinjer som råder på tävlingsdagen om antal deltagare ute på banan, etc.

•

Vi kommer att köra olika startgrupper där södra Hälsingland startar först och norra Hälsingland senare.
Startgruppernas djup anpassas beroende på antalet anmälda och gällande restriktioner.

•

Eget ansvar kring hälsa och hygien. Vi uppmanar personer med symptom på luftvägsinfektion att stanna
hemma (feber, hosta, andningssvårigheter, halsont, snuva). Gäller även mindre symptom. Deltagare ser till att
hålla en god handhygien både före och efter tävlingen, samt hålla avstånd till varandra före, efter och under
tävlingen.

•

Ingen dusch, inget marketenteri och ingen barnpassning.

•

Ingen direktanmälan.

•

Inga resultatlistor på plats. Digital resultatservice tillämpas.

•

Inga tävlingsklasser för HD70 och äldre. Detta kan ändras med kort varsel om restriktionerna från SOFT
uppdateras innan tävlingen.

TÄVLINGSKLASSER
DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60 samt DH65
(klasser kan komma att sammanslås vid få deltagare)

ÖPPNA MOTIONSKLASSER (preliminära banlängder)
Sprint-DM:
Mycket lätt 1,5 km, Lätt 2 km, Medelsvår 2 km, Svår 2,5 km
Medel-DM:
Inskolning 1.5 km (grön), Mycket lätt 2 km (vit), Lätt 2,5 km (gul), Medelsvår 3 km (orange), Svår 3 km (svart) samt
Svår 4,5 km (svart)

SAMLING
Sprint-DM:
Lillboskolan, Edsbyn
Medel-DM:
Gårdtjärnsbergets slalombacke Edsbyn
Båda arenorna - kör mot Gårdtjärnsberget (skyltat från Faluvägen, strax SO om Edsbyn)

ANMÄLAN
Via Eventor senast söndag 6/9 - Vuxna 150 kr, ungdom 80 kr.
Efteranmälan i Eventor, mot 50% förhöjd avgift, senast onsdag 9/9 till tävlingsklasser och t o m lör 12/9 till Öppna
klasser. Lottning görs efter efteranmälningstidens utgång. OBS! Ingen direktanmälan!

RÄTT ATT DELTAGA
Alla är välkomna att delta, dock gäller tävlingarna som DM i tävlingsklass endast för klubbanslutna medlemmar i
Hälsingland.

STÄMPLINGSSYSTEM
SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan. Saknas bricka tilldelas hyrbricka som debiteras med 50:- per
tävling. Ej återlämnad hyrbricka debiteras till fullt pris.

KONTROLLERNA
Består av OL-skärm och en SI-enhet med kodsiffra. Inga reservstiftklämmor.

STARTTIDER
Första ordinarie start kl 10.00 för sprintdistans och 13.00 för medeldistans. Startlistor presenteras på Eventor dagarna
före tävlingen. Startstämpling för öppna klasser. Startstämpling = Fri starttid mellan kl 10.30-11.30 (sprint) och 13.3014.30 (medel).
Mer information om starttider och startgrupper kommer i PM när vi vet aktuella corona-restriktioner.

TÄVLINGSREGLER
SOFT:s

BANLÄNGDER
Enligt SOFT:s rekommendationer.

AVGIFTER
Vuxna 150 kr, ungdom till och med HD16 80 kr. Avgifterna faktureras i efterhand till svenska klubbar. Efteranmälan till
50% påslag.

KARTA & SKALA
Sprint-DM:
Edsbyn centrum ritad 2018 av Tiago Leal och 2020 av Indulis Pejlans.
Skala 1:3000 i ungdomklass, öppna motionsklasser samt DH45+. Övriga klasser har 1:4000.
Medel-DM:
Gårdtjärnsberget ritad 2017 av Tiago Leal, reviderad 2020 av Indulis Pejlans.
Skala 1:7500 i alla klasser. Ekvidistans 5 m.

TERRÄNGBESKRIVNING
Sprint-DM:
Hårt underlag i form av asfalt och gräsytor. Centrala delarna av Edsbyn, Öjeparken och hembygdsgårdsområdet ingår i
tävlingsområdet. Tävlande får inte besöka tävlingsområdena innan start.
Medel-DM:
Måttlig till starkt kuperad terräng i anslutning till slalombackarna i Edsbyn. Öppen och mestadels lättlöpt skog, med
inslag av ett mindre område med stenbundna sänkor och gropar. Ungdomsbanorna avgörs i ett avskilt område med
mindre kupering, mer stigar och ett mer aktivt skogsbruk.

PRISER
DM-plaketter i samtliga tävlingsklasser samt priser till ungdomarna. Skickas till klubbarna i efterhand.

SERVICE
Corona-anpassad. Tyvärr ingen duschmöjlighet, inget marketenteri och ingen barnpassning.
Vi hänvisar till den service som finns i centrala delarna av Edsbyn när det gäller mat och inköp.

TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledning: Thomas Ericson 070-559 6826, Marita Östberg 070-712 2108
Banläggare: Andreas Davidsson, 070-425 4794
Bankontrollant: Göran Svensson
Tävlingskontrollant: Hans Olevik, Edsbyns OK

VÄLKOMNA!

