Ånge OK inbjuder till distriktsmästerskap i medeldistans
Söndag 13 juni: Medeldistans. Öppet DM för Medelpad.
Corona information:

Tävlingen kommer att genomföras under förutsättning att riktlinjer
från myndigheter tillåter det. Förändringar kan komma att ske på
kort varsel om riktlinjerna förändras.
För att minimera trängsel vid start- och målområde så har
samtliga klasser starttid. Vi ber också alla att försök att undvika
trängsel i största möjliga mån.

Huvudklasser:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D70, D75, D80, D85
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70, H75, H80, H85
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
Ingen möjlighet till anmälan på plats.
Samtliga klasser har start tid för att minimera trängsel vid start- och målområde.
Banlängder enligt SOFT:s rekommendation. Vi förbehåller oss rätten att sammanslå klasser vid lågt deltagarantal.
Samling:

Ånge motocrossbana. Vägvisning från E14 mellan Ånge och Bräcke.

Parkering:

Vid TC. P-avgift 20 kr.

Karta:

Helt ny karta, framtagen 2021.

Terräng:

Huvudsakligen groprik tallhed med god sikt.

Start:

För att minska trängsel är tävlingen är uppdelad i två startgrupper. Första startgrupp startar 11.00.
Andra startgrupp startar 13.30. Avstånd TC – start cirka 1500 meter.

Stämpling:

SportIdent. Löpare som inte har angivit eget bricknummer vid anmälan förutsätts hyra bricka av
arrangören till en kostnad av 30 kr. Vid förlust av bricka debiteras 400 kr.

Anmälan:

Antalet startplatser är begränsat. Det finns 150 platser i startgrupp 1 (11.00) och 150 platser i
startgrupp 2 (13.30). Ange önskad startgrupp vid anmälan. Arrangören förbehåller sig rätten att
prioritera DM-löpare vid stort antal anmälningar.
Ordinarie anmälan ska vara oss tillhanda senast den 7 juni via Eventor.
Efteranmälan ska vara oss tillhanda senast den 10 juni via Eventor.
Vänligen notera: Det finns ingen möjlighet till anmälan på plats.
Anmälan innebär att varje deltagare accepterar att hans/hennes namn publiceras i start- och
resultatlista på Internet, i utskick till SOFT, DF, klubbar och media.

Avgifter:

Ungdom t.o.m. 16 år 75 kr, vuxna 130 kr. Faktureras i efterhand. Efteranmälan mot 50 % förhöjd
avgift.

Startlista/PM: PM och startlista kommer att finnas på Eventor och vår hemsida. Se adress nedan.
Resultat:

Ingen resultatlista på TC. Resultat presenteras löpande på Eventor.

Service:

Ingen servering.

Dusch:

Ingen dusch. Toalett finns vid TC.

Priser:

Ingen prisutdelning på plats.

Ledning:

Tävlingsledare:
Banläggare:
Tävlingskontrollant:
Bankontrollant:

Tommy Oscarsson, 072-525 44 30
Johan Agås
Stefan Gullback
Nils-Göran Olsson

Välkomna!

