Inbjudan
till
1:a deltävlingen i Siljanskretsen

torsdagen den 16 maj
Samling:

Sommarlandsparkering

Parkering:

I anslutning till TC.

Anmälan:

Anmälan via Eventor, senast 12 maj kl 24.00. Inkludera närtävling så
syns arrangemanget.
Anmälningsavgift 20 kr, faktureras klubben.

Typ av orientering:

Poängorientering för HD10‐H16.
INSKOLNING, HD vit, HD gul och HD orange har vanliga banor.
Dessutom vanlig bana för Öppen 5 och Öppen 11.

Förklaring poäng‐
orientering :

Under klassens maxtid ska löparna stämpla vid så många av sina
kontroller som möjligt. Kolla kodsiffrorna för det finns fler kontroller i
skogen än de som är utvalda för respektive åldersklass.
Varje kontroll är värd 1 poäng.
Klassen har gemensam start. Kartan fås en minut före start. Löparen
ska se till att stämpla in vid målet inom klassens tävlingstid. Om
löparen överskrider tävlingstiden som är satt för sin klass blir det
minuspoäng med 1 poäng per påbörjad minut.
Lämpligt att ha på sig klocka.

Första start:

Fri starttid med startstämpling för INSKOLNING, HD vit, HD gul och
HD orange från kl 18.20, med startstämpling och Öppna banor.
Gemensam start för övriga klasser enligt följande
Klass
HD 10
HD 16
HD 12
HD 14

Starttid
18:30
18:35
18:40
18:45

Till start:

Avstånd TC ‐ start 50 m

Banlängder

Inskolning 1,5 km
HD gul
2,4 km

Tävlingstid
25 min
40 min
30 min
35 min

Målgång
18:55
19:15
19:10
19:20

HD vit
1,7 km
HD orange 3,5 km

Öppna banor

Två banor. Öppen 5, 4,1 km och Öppen 11 6,3 km.
Fri starttid mellan 18:30 ‐ 19:00, med startstämpling.
Avgift 20kr faktureras klubben.

Stämpling

Sportident. Eget bricknummer anges vid anmälan. Pinnar att hyra
finns för 40 kr/st, lämnas tillbaka vid målgång. Ej återlämnad pinne
faktureras klubben 300 kr.

Karta

Skala 1:10 000

Resultat

Vid lika många poäng placeras kortast tid före.
Vi kommer att få göra en hel del uträkningar manuellt så det kan
hända att vi inte mäktar med att få fram en resultatlista direkt på
kvällen. Detta är ett test så det kan hända att vi inte hunnit finna
formerna för detta arrangemang.

Terrängbeskrivning

Öppen storskog, med inslag av ett fåtal grönområden och hyggen.
Relativt mycket stigar.

Banläggare

Peter Junevik, 073‐100 34 74.

Välkomna önskar Leksands OK

