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Svartå IF

i samarbete med

Degerfors OK

inbjuder till

"Svartåtrampet 2021"
--- MTB träning med tidtagning--Ett arrangemang i all enkelhet
Datum

2021-10-03

Plats

Hyttvallen, Svartå, https://www.hitta.se/kartan?s=1b3d4085

Informationsmöte 10:50
Registrering
Kom i god tid för registrering och tilldelning av tidtagningspinne.
Start

11:00

Information

Arrangemanget är en "MTB träning med tidtagning", ett arrangemang i all enkelhet.
Arrangemanget är ej sanktionerat via något förbund.
(Cyklister anslutna till SCF med tävlingslicens får enligt SCF:s regler ej deltaga,
klubbtröja för SCF ansluten klubb får ej användas).
Deltagande sker under eget ansvar och på egen risk.
Deltagare ska ha egen olyckfallsförsäkring för individ/material.
Arrangörerna frånsäger sig allt ansvar.
El-assisterad cykel ej tillåten.
Mer information kring arrangemanget finns här:
https://eventor.orientering.se/Events/Show/38005

Bana

Banan passar både nybörjare och erfarna, alla är välkomna!
21km, blandat stig och grusväg, kortare asfaltstransport.
Stigpartierna är av karaktär lättåkta till medelsvåra. Kupering medel.
Hela banan är pilad/snitslad.
Bansträckningen (sånär som sträckningen till/från/omkring Hyttvallen) ingår fr.o.m.
detta år även i Bergslagen Cycling > ”Sirsjön runt” och klassas med svårighetsgrad
”röd”.
https://www.bergslagencycling.com/karta/sirsjonrunt

Tidtagning

Orienteringssystemet "SportIdent".
Mellantidskontroller kommer att finnas.
Tillgång på 45st pinnar, ”först till kvarn” tillämpas genom anmälningstidpunkt.
Det går bra att använda egna pinnar, ange detta i anmälningsformuläret.
Överskrider deltagarantalet tillgången på SI-pinnar så hanterar vi detta ”manuellt” med
start-måltid (gemensam start, ej mellantider).
Borttappad bricka debiteras med 500kr.

Resultat

Resultat presenteras i placeringsordning med för- och efternamn samt totaltid.
Sträcktider/mellantider kommer att kunna utläsas.
I och med start godkänner deltagare att ovanstående uppgifter offentliggörs och
presenteras på eventor/sociala medier.

Anmälan

Via formulär: https://forms.gle/4PsVsaSFsm6gaqsVA, senast 2/10, 17:59.
Anmälan kan även ske på plats den 3/10, men vi ser gärna att så många som möjligt
föranmäler sig.

Avgift

Ingen anmälnings-/startavgift för deltagande i arrangemanget.

Bidrag

Frivilligt bidrag kan lämnas på plats via Swish.
(Fingervisning vuxna: 50-100kr/startande
ungdom: 20-40kr/startande)

Parkering

I angränsning till Hyttvallen.

Service / Övrigt

Corona/Covid-19
begränsningar
Corona/Covid-19
information

Kontakt
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Toaletter och möjlighet till handtvätt.
Enklare fika samt hamburgare finns att köpa, betalas via Swish.
Cykeltvätt.
Omklädning (dusch + bastu) är stängt, byt om hemma.
Deltagare har ej tillgång till klubblokalen, endast funktionärer.
Endast Swish för betalning.






Tvätta händerna ofta (ljummet vatten och tvål eller handsprit).
Hosta och nys i armvecket.
Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Stanna hemma om/när du är sjuk/uppvisar symtom.
Undvik trängsel och uppehälle inom samma område, tänk på att hålla avstånd,
sprid ut er över området kring klubblokalen och fotbollsplanen.

1. Roger Karlsson, 070 - 628 16 72, Svartå IF
2. Johan Lövgren, johlo935@gmail.com, 070 - 441 38 11, Degerfors OK

Varmt välkomna önskar
Svartå IF & Degerfors OK

