Tveta friluftsgård i Södertälje, se länk:
http://www.sno.nu/page.php?ID=14
I anslutning till Tveta friluftsgård.
Senast måndag 21:e maj kl 23.59 via Eventor eller e-mail
mtbo@sno.nu. 50% höjd startavgift
Medlemmar i klubbar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet
faktureras i efterhand. Övriga deltagare betalar kontant på
tävlingsdagen
Anmälan från 9:30, start mellan 10:30 och 12:00. Fria starttider.
Klasser: Öppen 1-4
Stigrikt närområde. Måttlig kupering med enstaka större höjdpartier.
Avverkningsstigar har en körhastighet under 25% och är redovisade
med grönt karttecken (samma som används vid skidorientering)
Det är tillåtet att cykla i terrängen.
Start mellan 10.30-12.00. Lottade starttider för alla utom Öppna
banor.
Till start 200m vit snitsel
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Medtages av deltagarna själv under loppet
MTBO standard, reviderad 2011-2012, skala 1:12 500. Information
om MTBO karta kan hittas här: http://www.orientering.se/Arbetsrumovriga/Mountainbike-orientering/OmMTB-O/Kartan/
I kartans västra del finns ett staket som endast går att passera vid på
kartan utmärkta platser
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Kartan genomkorsas av en järnväg som är absolut förbjuden att
beträda. Dock finns ett antal passager som kan användas utmärkta på
kartan.
Hinder (omkullfallna träd, rishögar, djupa diken o dyl) på stigar är
markerade med ett rosa sträck på tävlingskartorna.
Avverkningsstigar har en körhastighet under 25% och är redovisade
med grönt karttecken (samma som för skidorientering). Se kartprov.

Banan är tryckt med kontrollnummer och kodsiffran i anslutning, ex:
2-35.
Banorna går i ett friluftsområde, visa hänsyn.
Alla banor, även ungdomsbanorna, korsar en måttligt trafikerad bilväg
på väg från sista kontrollen till mål, var uppmärksam vid passage.
H21 och Öppen 4 har kartbyte. Del 2 av banan sitter hophäftad med
del 1.
Sportident, eget bricknr skall anges vid anmälan, För de som inte har
Sportidentbricka kan sådan hyras för 25kr, ej återlämnad hyrbricka
debiteras med 300kr. Cykeln måste vara med under hela loppet. SI
bricka ska fästas på cykeln på sådant sätt att man måste ta med cykeln
runt hela banan för att stämpla (t ex liftkorts-jojo).
Stämpling på mållinjen
För er som inte har kartställ finns ett begränsat antal för uthyrning på
tävlingsdagen, kostnad 20 kr. Betalas kontant. Anmäl att ni vill låna
till pgmansson@telia.com.
Till segrarna i H21, D21, H17-20 och D17-20 samt utlottning av
priser i samband med målgång.
Finns vid Tveta Friluftsgård.
Varmdusch inomhus vid Tveta friluftsgård
Servering vid Tveta friluftsgård
Allt tävlande sker på egen risk
Mer information via www.sno.nu
Banläggare: Mats Heldt 0736 55 34 38, mats.heldt@bredband.net
Tävlingsledare: Per-Göran Månsson, 0709 15 47 60,
pgmansson@telia.com
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