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Kräckelbäcken 13-14 mars
SM & Deltävling 12 & 13
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SM sprint & lång, Svenska Cupen SkidO #12, #13
Hej skidovänner! Efter senaste tidens töväder går det inte att genomföra SM som tänkt i Kygelvallen,
Edsbyn. Inte heller alternativ två och tre är användbara. Vi ger oss inte för det utan har nu nya planer
där Kräckelbäcken blir tävlingsarena. Kräckelbäcken kommer att bjuda på fina banor och
tävlingsförhållanden men allt runt omkring blir avskalat. Det blir utbrutet start och mål så det är inte
speciellt publikvänligt. Däremot ypperligt ur Corona-synpunkt. Vi önskar alla varmt välkomna!
Distanser

Lördag 13 mars sprint.
Söndag 14 mars lång.

Svenska Cupen

Tävlingarna ingår i Svenska Cupen SkidO 2020 som deltävling #12 och
#13 och juniorcupen som deltävling #10 och #11.

Arena

Kräckelbäcken, Norra Mora Vildmark.

Klasser

DH21

Starttider

Första start lördag 13:00 och söndag 10:00.

Deltagande

Seniorer och de juniorer som satsar mot juniorlandslag och JVM får delta.

Utländska deltagare

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) har den som
-

Representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i
Sverige och stadigvarande boende på folkbokföringsadressen.

Anmälan

Via Eventor. Anmälan öppnar 2021-02-15 och stänger 2021-03-07 kl.
23:59.

Efteranmälan

Via Eventor senast 2021-03-10 kl. 23:59 mot 50 % förhöjd avgift.

Öppnas klasser

Finns ej men möjlighet att träna ges söndag efter sista målgång.

Anmälningsavgifter

Enligt SOFT:s rekommendationer (avgift per tävling):
DH21 425 kr.

Betalningsuppgifter

Tävlande för svenska klubbar faktureras i efterhand via Eventor.

Stämplingssystem

SportIdent AIR+ touch free. Endast möjligt att använda SIAC-bricka.
Meddela SIAC-nummer vid anmälan. Ett fåtal brickor finns att hyra för
60 kr/dag. Vid förlust av SIAC-bricka debiteras 800 kr.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler och anvisningar.
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Banlängder

Inbjudan
Enligt SOFT:s rekommendation, exakta banlängder redovisas
n i PM.

PM / Startlista

Publiceras på Eventor senast 2021-03-12 samt på TC på tävlingsdagarna.

Nummerlapp

För samtliga tävlande.

Priser

Priser enligt SOFTs rekommendationer. Prisutdelning direkt efter
målgång.

Karta

Kräckelbäcken. Skala samt kartstorlek anges i PM.

Terrängbeskrivning

Svag till stark kuperad lågfjällsterräng. Ett flertal större myrar som
sträcker ut sig runt lågfjällen. Topparna når som högst upp till 761
meter över havet.

Omklädning/dusch

Är ej öppet då vi anpassar tävlingen efter rådande restriktioner.

Vallningsutrymme

Är ej öppet då vi anpassar tävlingen efter rådande restriktioner.

Servering

Är ej öppet då vi anpassar tävlingen efter rådande restriktioner.

Avlysning

Terrängen runt Kräckelbäcken är avlyst från och med 2021-03-02. Se
Eventor.

Boende

Visit Dalarna | Välkommen till Dalarna

Kamratmåltid

Utgår.

Banläggare

Hanna Rost – sprint & Joel Sjölander – lång.

Bankontrollanter

Pär Norén och Kalle Björkman.

Information

Eventor - Tävlingskalender (orientering.se)

Tävlingsledning/Upplysningar
Tävlingsledare: Erik Rost, 070-870 98 69, erikrost85@gmail.com
Bitr. tävlingsledare: Bente Rost
Tävlingskontrollant: Vakant
SOFTs tävlingsregler gäller:
www.svenskorientering.se/Arrangera/tavlingsreglerochanvisningar/

Varmt välkomna hälsar Alfta-Ösa OK och IF Snödrakarna!
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