Inbjuder till
Nationell Medeldistans för 15-16åringar 18 oktober i Falun
ANPASSNINGAR FÖR COVID-19
Vi kommer att göra en hel del anpassningar för att säkerställa att vi följer de riktlinjer
som finns gällande Covid:19. Vi uppmanar er till att stanna hemma vid sjukdom och att
hålla avstånd under dagen.
https://www.svenskorientering.se/forbundet/Policydokumentochinformationsskrifter/Coronavirusetochorienteringen/













Ingen dusch
Ingen hantering av mat eller fika
Ingen publik
Ingen publiktävling eller öppna klasser
Ingen resultatservice på tävlingen
Ingen prisutdelning
Ingen vätska efter målgång
Tävlande lämnar målområde direkt efter målgång
Olika startplatser
Olika målplatser
Inget organiserat boende

KLASSER

D15, H15, D16 och H16

ANMÄLAN
Fri anmälan via Eventor.
Sista anmälan är den 4/10 kl.23.59.
Efteranmälan kan göras till den 13/10 20.00. Efteranmälda debiteras 50% högre avgift.

DELTAGARAVGIFTER

80:- per deltagare. Faktureras klubben i efterhand.

SAMLING/VÄGVISNING
Korsnäs IF OK:s klubbstuga Pumpen, Hosjö se plats i Eventor. Meddela om ni kommer
med stor buss på mail familjen.jungaker@hotmail.com .

STÄMPLINGSSYSTEM
Sportident, ange bricknummer i samband med anmälan. Anger man inget bricknummer
får man en hyrbricka, kostnad 30 kr. Borttappad hyrbricka debiteras med en kostnad av
400 kr.

START
Det kommer att bli distriktslottning, dvs varje distrikt startar inom en begränsad tid.
Ni som vill ha tidig start kontaktar tävlingsledningen på mail
familjen.jungaker@hotmail.com .
Start kommer att ske från 9.00. Fyra olika starter och fyra olika skogsmål.
Parkering till start max 900 meter.

KARTA
Del av Pumpen. Skala 1:10 000 för alla klasser. Äldre karta ritad 2010 reviderad senast
2020.

TERRÄNGBESKRIVNING
Området består i huvudsak av ett flackt område med många stigar. Kuperingen är måttlig
och framkomligheten god förutom i redovisade gröna områden.

PM, STARTLISTOR OCH RESULTAT
Publiceras på Eventor

TOALETTER
I mycket begränsad omfattning i klubbstugan.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:S tävlingsregler kompletterat med PM gäller.

GDPR

Utöver vad som gäller i och med anmälan via Eventor, samtycker löparen även att bilder
från tävlingen publiceras på sociala medier.

BOENDE
Inget organiserat boende, men nedan följer två förslag:
www.visitdalarna.se
http://boka.visithofors.se

UPPLYSNINGAR/INFORMATION

Tävlingsledare Mats Jönsson
Mobil: 070-641 95 99
Epost: familjenjungaker@hotmail.com
Banläggare Sven Olsson Korsnäs IF OK

Välkomna önskar DalaDubbel organisationen !

