OK Vilse 87 inbjuder till

Vilselöpet långdistans
söndagen den 18 oktober
Tävlingsupplägg

På grund av pågående Covid 19-pandemi anpassas tävlingen efter gällande riktlinjer.
• Startgrupper med begränsat antal personer i respektive tillämpas.
• Samåkningen till tävlingen bör endast ske med familj eller personer du dagligen umgås
med.
• Ombyte sker hemma innan tävling eller vid egen bil på parkeringen.
• Håll avstånd till andra personer.
• Dröj inte kvar i onödan.
Ev. förändringar kan ske vid ändrade förutsättningar från Folkhälsomyndigheten

Åldersklasser

DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21, DH21 kort, DH35, DH40, DH45, DH50,
DH55, DH60, DH65

Öppna klasser

Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Svår 3 km,
Svår 5 km.
OBS! Endast föranmälan, ingen direktanmälan på tävlingsdagen!

Anmälan

Via Eventor senast söndag 11 oktober kl. 23:59.
Du måste även välja ”Beställ tjänster” och där välja vilken startgrupp du önskar. Kom ihåg att
klicka på ”+Lägg till” när du har valt startgrupp.

Efteranmälan

Via Eventor senast torsdagen den 15 oktober kl. 20:00, om det finns utrymme i respektive
startgrupp.

Anmälningsavgift

140 kr 17 år och äldre, 70 kr 16 år och yngre.
Faktureras i efterhand. Efteranmälan 50 % förhöjd avgift för samtliga klasser.

Parkering/Samling

Halenbadet, Olofström. Vägvisning väg 15 från nya rondellen vid södra infarten till Olofström
(strax norr om Ridhuset).
OBS: Följ anvisning

Avstånd

Parkering - start: max 1500 meter.
Mål - parkering: max 500 meter.

Startupplägg

Vi kommer att ha dessa startgrupper:
Startgrupp 1: 09.30-10.29
Startgrupp 2: 10:30-11:29
Startgrupp 3: 11:30-12:29
Startgrupp 4: 12:30-13:29
Det finns ca 100 platser per startgrupp.
När en startgrupp är full stänger vi möjligheten att anmäla sig till den.
Om du inte valt någon startgrupp, placerar vi in dig på en ledig plats.
Om en startgrupp blir överfull kommer vi att flytta sist anmälda löpare till ledig startgrupp.
Beroende på antal anmälda förbehåller vi oss rätten att flytta personer mellan olika
startgrupper.
Efteranmälda lottas in i startfältet och startlista publiceras fredag 16 oktober. Starttid kommer
även att lottas för inskolningsklass och övriga öppna klasser.

Karta

Frickabron 2020. Omritad och rekad 2020. Enligt ISOM 2017-2.
Skala 1:15 000 D/H18-21, 1:10 000 D/H16, D/H35-40 och 1:7 500 för övriga klasser.
Digitalutskrift av certifierad utskrivare Pernillas Grafiska.
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Terräng

Terrängtyp: Skogsterräng med rikligt stig- och vägsystem, mycket varierande terräng med
växelvis öppen bok- och granskog samt stenbunden terräng.
Kupering: Svag till måttligt kuperad terräng.
Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Några mindre hyggen finns samt en del
mindre täta uppväxande gamla hyggen och rester efter gallringsarbete. Vissa partier har
stenig botten med nedsatt löpbarhet.

Stämplingssystem

SportIdent.

Toaletter

Vid parkeringen.

Service

Något arena-område med plats för klubbtält och ryggsäckar finns inte.
Servicefunktioner såsom info-/resultattavla, dusch, servering, miniknat, barnpassning osv
erbjuds inte.

Priser

Ingen prisutdelning.

Tävlingsledning

Tävlingsledare
Banläggare
Bankontrollant
Tävlingskontrollant

Tävlingsjury

Jury utgår. Tävlingsledningens beslut kan överklagas hos Blekinge OF.

Kerstin Tjernlund 070-6273463 & Margaretha Svensson 070-6106381
Per-Arne Höög 076-8129451
Sven-Erik Frick, FK Göingarna
Jonas K Johansson, OK Skogsfalken

Varmt välkommen!
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