Uppdaterat 2020-10-15 (uppdateringar är kursiva)
Lunds OK inbjuder till

Kretsmästerskap Nat
Torsdagen den 22 oktober
Arrangemanget har och kommer att anpassas för att kunna genomföras i enlighet
med Folkhälsomyndighetens och SOFT:s riktlinjer pga Corona-pandemin
Med tanke på Corona-pandemin kommer vi inte ha något TC. Tävlande rekommenderas att ta sig direkt till starten
och efter genomförd tävling bege sig direkt från målområdet. Tänk på att hålla avstånd till varandra. Om du har
anmält dig och känner minsta symptom – avstå från tävlande.
Information om starttider kan komma att ändras om förändringar i rekommendationer kring pandemin ändras.
Typ och distans

Kretsmästerskap i nattorientering för Sydvästra kretsen

Klasser

Åldersklasser
Öppna klasser

Banlängder

Enligt SOFT:s gällande rekommendationer. Exakta banlängder publiceras i Eventor senast en
vecka före ordinarie anmälningstids utgång.

Stämplingssystem

Sportident.

Anmälan

Åldersklasser
Öppna klasser

DH12 – DH75, DH20 har lagts till
Vit, gul, orange och svart

Senast söndagen den 18 oktober klockan 23:59 i Eventor
Senast tisdagen den 18 oktober klockan 20:00 i Eventor

Vid anmälan ska du också välja inom vilken startgrupp du vill starta. Det gör du
som en tilläggstjänst vid anmälan. Grupperna är 18.30-19.00, 19.00-19.30, 19.3020.00 och 20.00-20.30. Vi tar emot 25 personer per startgrupp. Om
startgrupperna blir fulla kan vi komma att öppna en startgrupp till.
Efteranmälan

Åldersklasser
Senast tisdagen den 20 oktober kl 20.00 i Eventor
Ingen efteranmälan på tävlingsplatsen pga Corona-pandemin

Avgift
Åldersklasser DH17Åldersklasser -DH16
Öppna klasser 17- år
Öppna klasser -16 år

Ordinarie
50 kr
25 kr
50 kr
25 kr

Efteranmälan
75 kr
37,50 kr

Samlingsplats

Dalbybadet, Lögarevägen i Dalby.

Parkering

I anslutning till samlingsplatsen. Ingen avgift.

Starttid

Första starttid för både ålders- och öppna klasser är 18.30.
Tänk på att inte anlända försent i din startgrupp så att vi möjliggör social distans.
Välj startgrupp när du anmäler dig. Det gör du som en tilläggstjänst vid anmälan. När du valt
startgrupp klickar du ”lägg till tjänst” och sparar.
Alla deltagare startstämplar.

Startplats

Till start 1 500 meter på asfalt- och grusväg.

Karta

Skrylle. Ekvidistans 2,5 meter. Laserutskrift.

Kartskala

1 : 10 000
1 : 7 500

DH16 - DH40
DH12 - DH14, DH45-, samtliga öppna klasser.

Terräng

Stigrikt rekreationsområde. Skogsmark, omväxlande löv- och barrskog. Svag till måttlig
kupering. En del gröna partier och sankmarker förekommer, i övrigt god framkomlighet. Tänt
elljusspår går igenom tävlingsområdet.

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Dusch & Toalet

Ingen omklädning eller dusch. Toalett finns på badet. Enkelriktad genomgång, följ
anvisningarna.

Marka

Ingen marka

Kretsmästerskap

Det är tillåtet att delta även om man inte tävlar för en klubb i SV-kretsen. Dock kan man inte bli
kretsmästare. Minst två startande från kretsen krävs i klassen för att det ska bli
mästerskapsklass.

Priser

Plaketter till kretsmästare.

Tävlingsledare

Kristina Spångberg, 0707-99 33 68, kristina.hallander@gmail.com

Banläggare

Fredrik Hugosson

Upplysningar

Kristina Spångberg, 0707-99 33 68, kristina.hallander@gmail.com

Välkomna önskar Lunds OK!

