PM
DM i Medeldistans Dalarna
Ludvika OK
Lördag 11 september 2010
Dalarnas Juniorcup 2010 + Dalacupen 2010
Mellanskogs utvecklingspris för juniorer
Mellanskogs Mästarjacka
Samlingsplats

Knutsbo skola Ludvika. GPS : N 60° 07.522´, EO 15º 12.662´.
Vägvisning via skärm från rondellen RV 50 vid Ludvikas norra utfart samt även
skärm vid trafikljus vid RV 50 södra infarten. Tävlingscentrum har hårt
underlag vilket försvårar möjligheten att få ner klubbvimplar i marken.

Parkering

Avstånd parkering – tävlingscentrum (TC) 400-700 m. Avgift bil: 20 kr.

Efteranmälan

Efteranmälan i tävlingsklass på tävlingsdagen kan emottas via
tävlingssekretariatet, i mån av plats, fram till en timme före första start.
Efteranmälda lottas in på ”vakansplats” i ordinarie klass. Vid anmälan
godkänns att namnet läggs ut på Internet. Efteranmälan debiteras 50% förhöjd
avgift.

Anm. avgifter

Anmälningsavgifter för HD17 - : 90 kr, för - HD16: 50 kr.
Alla avgifter faktureras i efterhand till deltagande föreningar. Detta gäller även
hyrbrickor

Direkt-anmälan

Inskolningsklass, U-klasser samt öppna klasser anmälan vid TC
(tävlingscentrum) kl 9.30 – 11.30. Start från kl.11.00 fram till kl 12.30.
Anmälningsavgifter enligt ovan.

Banlängder

Inskolning (grön, lätt)
Öppen 1 (vit, lätt)
Öppen 2 (gul, lätt)
Öppen 4 (orange,medel)
Öppen 5 (röd, medel)

Miniknat

I anslutning till tävlingscentrum (TC). Start klockan 9.30 -11.00. Alla får pris.
Ingen avgift.

Stämplingssystem

Sportident. Eget bricknummer måste anges i anmälan, annars tilldelas
hyrbricka.
Hyra av löparbricka 25:-. Borttappad hyrbricka debiteras klubben med 300:-.

Startmetod

Klasserna upp till och med HD16, Inskolning, U-klasser och Öppna klasser får
kartan en minut före start. Övriga klasser får kartan i startögonblicket. I Öppna
klasser, U1 och Inskolning används startstämpling med valfri startid. Detta

1,8 km
2,2 km
3,0 km
3,2 km
4,1 km

Öppen 7 ( blå, svår) 3,2 km
Öppen 8 (svart, svår) 5,0 km
U1 (grön, lätt)
1,8 km
U2 (vit)
2,1 km
U3 (gul)
2,5 km
U4 (orange)
2,6 km
Övriga banlängder framgår av startlistan. I Inskolning och U1 finns glada och
ledsna gubbar utefter banan.

gäller även föranmälda som fått lottad tid.
Startlista

Publiceras på. www.ludvikaok.se och i tävlingskalendern www.eventor.se .
Finns även uppsatt vid TC.

Start

Endast en start för samtliga klasser. Första ordinarie start kl. 11.00. Valfri
starttid (”startstämpling”) för Inskolning, U-klasser och Öppna klasser från kl.
11.00. Avstånd tävlingscentrum (TC) – Start: 850 m efter stig i huvudsak. Väg
till start märkt med orangevit snitsel.

Nummerlappar

HD14 – 16 samt HD21 ska bära nummerlapp. Självservering vid start.
Observera att totalledaren i respektive Dalacup-klass (HD 14-16) skall bära
nummerlapp med grön färg med lottat startnummer skrivet för hand. Se
nedan.

DM Jury
Mats Jönsson
Erik Stigsmark
Inger Matsson

Korsnäs IF OK
Kvarnsvedens GOIF OK
Västerbergslagens OL

Dalacupen 2010

Deltävling i cupen för HD 14-16. Nummerlappar finns vid starten.
Totalledaren i respektive klass ska bära grön nummerlapp med
handskrivet lottat startnummer.
Varvningskontroll med speakerbevakning för HD 14-16. Aktuell ställning i
Dalacupen inför dagens tävling finns anslagen på tävlingscentrum (TC).

Dalarnas Juniorcup

Aktuell ställning i Juniorcupen finns anslagen på TC. Inga nummerlappar.

Mellanskogs
mästarjacka

HD 21. Aktuella delresultat finns anslagen på tävlingscentrum. Nummerlappar
med Mellanskogs logo finns vid starten.

Mellanskogs
utvecklingspris för
juniorer

Aktuella delresultat finns anslagen på tävlingscentrum. Inga nummerlappar.

Karta

Revidering av Marnässkogen W904 2009-2010. Skala 1: 7500 för D70, D75,
D80 samt för H70, H75, H80 och H85. Övriga klasser 1:10000. Ekvidistans
5 m.
Lokala karttecken:
o Kolbotten
x Kojruin
+ Jakt eller annan koja

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark med ett sammanhängande nät av i huvudsak mindre
stigar.

Kupering: Måttlig kupering med några detaljrika områden och i övrigt
småkullig terräng.
Framkomlighet: God framkomlighet. Skogen består mestadels av barrskog i
varierande ålder. Ett fåtal hyggen finns i tävlingsområdet. Några områden med
tät skog och/eller stenig mark förekommer.
Vätska och
radiokontroll

Vätska serveras efter målgång. Radiokontroll för H21 och D21.

Resultatlista

Publiceras på www.ludvikaok.se och i tävlingskalendern www.eventor.se .

Maxtid

2,5 timmar

Utgått

Gå i första hand genom målfållan och läs av brickan. I andra hand anmälan till
tävlingsexpeditionen.

Viltrapport/
Klagomur

Vid tävlingssekretariatet vid tävlingscentrum

Tävlingsregler

Enligt SOFT:s bestämmelser. Tävlande deltar på egen risk.

Toaletter

Finns i anslutning till tävlingscentrum.

Sjukvård

Finns vid tävlingscentrum i skolbyggnaden.

Omklädning/Dusch

Varmdusch utomhus vid tävlingscentrum.

Försäljning

Det finns kaffe, läsk, godis, bröd och korv m.m. vid tävlingscentrum.

Sportförsäljning

Letro Sport vid tävlingscentrum.

Barnpassning

Finns vid tävlingscentrum för barn från 2 år. Ingen avgift.

Priser

Priser till alla i inskolningsklass och U-klasser. DM-plaketter i tävlingsklass.
Priser till HD 10 - 21 - antal priser/klass anges på resultattavlan.
De fyra klassegrarna i Dalacupen 2010 tilldelas delsegrarpriser i cupen vid
speciell prisceremoni.

Tävlingssekreterare

Magnus Öhrström tfn 0240-126 24 magnus@ohrstroms.se

Tävlingsledare

Annica Lindell Lang tfn 0240-102 24, Lars Djerf tfn 0240-17293 ,

Banläggare

Dan Eriksson och Per Winther.

Pressvärd

Per Winther, tfn 0240-81881

Tävlingskontroll

Lars Dahlström, Grangärde OK

Bankontroll

Johan Lang, St Tuna OK

Upplysningar

www.ludvikaok.se eller tävlingsledarna.

Hjärtligt välkommen önskar Ludvika Orienteringsklubb

