Välkommen till Mullsjö SOK och
Stråkendubbeln med

ÖPPET SKARABORGSMÄSTERSKAP SPRINT
och en

MEDELDISTANS
Lördagen den 17 oktober start från 10:00 och framåt.
Tävlingarna går parallellt.
Det är två separata tävlingar och ni är välkomna att springa båda. Anpassa startgrupp så ni
hinner med start, löpning och en förflyttning mellan tävlingarna. (cirka 10-15 minuters
förflyttning mellan parkeringarna). Du kan själv välja ordning att springa tävlingarna i.
ANPASSNINGAR FÖR CORONA
Utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, SOFT och VOF
har tävlingen anpassats. Följande gäller:
•
•
•
•
•
•
•

Ingen arena utan tävlande uppmanas hålla avstånd och lämna tävlingen så snart som
möjligt
Ingen dusch, servering eller resultat på plats
Endast föranmälan
Ingen prisutdelning, tävlande upp till HD 12 får priser vid målgång i respektive tävling.
Plaketter för mästerskap skickas ut till Skaraborgsklubbarna.
Ombyte sker hemma eller vid din egen bil.
Samåk med klubbkompisar som ni umgås med ofta eller åk egen bil.
Ta ansvar för dej själv och din omgivning – stanna hemma om du är sjuk eller ha minsta
symptom.

ALL INFORMATION
Inbjudan, banlängder, PM, startlista, liveresultat och resultat finns på Eventor.
KLASSER
Tävlingsklasser och öppna klasser. Banorna följer SOFT:s normer för sprint och medeldistans
vad gäller distansens särart, banlängder och svårighet. Klasserna för H/D 70 och äldre samt
Inskolning är strukna med anledning av rekommendationerna.
ANMÄLAN
Via Eventor senast söndagen 11/10, 23:59. Efteranmälan i Eventor senast torsdagen 15/10,
23:59 mot 50 % högre avgift - om det finns utrymme i respektive startgrupp. Ingen anmälan
öppna klasser på plats.

OBS! vid anmälan måste du även välja ”Beställ tjänster” och välja vilken startgrupp du önskar.
Detta bör samordnas med övriga som åker i samma bil. 50 startande i varje startgrupp.
Startgrupper från kl 10:00-16:00.
Grupperna kommer att stängas efter hand som de blir fulltecknade. Övertaliga löpare flyttas till
närmaste lediga startgrupp. Genom anmälan godkänner den tävlande att start- och resultatlista
publiceras på internet och Eventor.
SPRINT Lottade starttider i varje startgrupp (gäller även öppna klasser)
MEDEL Har fri minutstart inom varje startgrupp, startstämpling för alla.
PARKERING - START
SPRINT Avstånd parkering till start 1300 meter.
MEDEL Avstånd parkering till start max 500 meter.
KLASSINDELNING
SPRINT Tävlingsklasser H/D 10 – 65. Öppna klasser Mycket Lätt 1,8 km, Lätt 1,8 km, Medelsvår
1,9 km, svår 2,5 km.
MEDEL Tävlingsklasser H/D 10 – 65. Öppna klasser Mycket Lätt 1,8 km. Lätt 2,4 km. Lätt 4,4
km. Medelsvår 3 km. Svår 2,7 km och Svår 4,6 km.
AVGIFTER
Vuxna 120 kr, ungdomar 60 kr per tävling. Avgiften faktureras klubbarna efter tävlingen.
Stanna hemma om du känner dig sjuk. Vi ger dig möjlighet att lämna återbud om du känner dig
sjuk eller har symtom innan tävlingsdagen. Vi tar endast ut en administrativ kostnad på 25:SAMLING/PARKERING
SPRINT Mullsjö SOK-stugan. Vägvisning från Falköpingsvägen genom Mullsjö samhälle vid
avfarten mot Gravsjö. Tydlig skyltning till respektive tävling.
MEDEL Gruvered, Mullsjö, vägvisning från VIP-rondellen riksväg 26/47 vid södra infarten. Tydlig
skyltning till respektive tävling.
STÄMPLINGSYSTEM
Sportident . Hyra av bricka 25 kr. Ange behov av hyrbricka i anmälan. Vid ej återlämnad
hyrbricka faktureras en kostnad på 500:KARTA OCH TERRÄNG
SPRINT Vattentornet, särtryck från Mullsjökartan, ekvidistans 2.5 m. Reviderad av Torbjörn
Löfving, 2020. Digitalutskrift från GP-kartor Götene.
Terräng - svag kupering, stadsorientering med bebyggelse mestadels på skolområde. Även
park/skogsområde förekommer. Trafikerade vägar korsas, normala trafikregler gäller.
MEDEL Gruvered, särtryck från Mullsjökartan, ekvidistans 5 m. Reviderad av Torbjörn Löfving,
2020. Digitalutskrift från GP-kartor Götene.
Terräng - svag till måttlig kupering, framkomlighet god till mycket god, på dom längre banorna
till större delen mycket god. OBS! Trafikerad väg korsas på de längre banorna, var uppmärksam
och lämna företräde till trafiken.

SKALA
SPRINT Skala 1:4000 för HD 16-40. 1:3000 för övriga klasser.
MEDEL Skala 1:10 000 för HD16-40. 1:7500 för övriga klasser.
TOALETTER
SPRINT – Toaletter vid MSOK-stugan, handsprit finns.
MEDEL – Toaletter Gruvered, handsprit finns.
KLÄDSEL
Heltäckande klädsel gäller både för sprint och medel.
SPORTFÖRSÄLJNING
Pölders sport finns på plats vid MSOK-stugan. Gynna sportförsäljningen men håll avstånd!

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare/upplysningar Jan-Eric Remäng

070-293 82 09
epost: remang@telia.com

Biträdande tävlingsledare/
upplysningar

Lena Arnoldsson

070-631 83 55

Banläggare sprint

Torbjörn Löfving

073-065 19 57

Banläggare medel

Thomas Sjöholm

070-349 24 48

Bankontrollant

Ulf Persson, Bottnaryds IF

Tävlingskontrollant

Thomas Persson, OK Gränsen

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

