Välkomna till den 39:e
Bruksträffen
och martinsonscupen
100919
medeldistans
Samling:

Djäkneboda skola, Vägvisning från E4.

Första start:

Kl 12.00. Efteranmälda se startlista.
För inskolning, U och Ö klasser gäller fri start
mellan 12.00 – 13.00

Banlängder:

Se startlista.

Sammanslagning av
klasser:

D20=>D21, D35 => D21, D60 =>D55, D70=>D65

Angivelser:

Lösa angivelser vid start, men dom finns även på kartan

Maxtid:

90 min

Parkering:

300 meter från arenan. Avgift 20 kronor.

Startplats:

En startplats för alla klasser. Röd/vit snitsel 800 meter

Nummerlappar:

Inga nummerlappar

Karta:

Alla klasser 1:10 000. Ekvidistans 5m.
Ett försök till revidering är utförd 2010.
Öppen mark i form av hällmark/berg i dagen är ej redovisade.
Däremot följer dock redovisning av elljusspår normen, vilket
betyder att elljusspår redovisas som stig.
Ett antal förbjudna område finns markerade på kartan.

Stämpling:

Sportident, Om en kontrollenhet inte ger ljus- och ljudsignal,
skall du stämpla med kontrollens stiftklämma på kartan.

OBS ! SI-card 9 är ej tillåten.
Direktanmälan:

Direktanmälan görs vid arenan.
Följande klasser finns:
Öppen 1, 2, 4, 5, 7, 8
Anmälan sker mellan 11.30-12.15, sedan fri starttid mellan
12.00 -13.00
Pris 50 kr < 16 år, övriga 90 kr. Löpbricka hyresavgift 20 kr

Parlöpning/skuggning

Är endast tillåten i U-, inskolnings- samt öppna klasser

DM

För klasserna HD12 och HD14 är det även distriktsmästerskap

Miniknat:

Vid arenan. Start mellan 11.00-12.00

Prisutdelning:

Så snart som möjligt efter färdig klass.

Priser:

I klasser upp till HD12 samt Inskol får alla pris.
I HD14 och 16 delas det ut 3st priser/klass
HD21 1st pris/klass,
Bland övriga klassvinnare kommer det att lottas ut 2 st priser

Försäljning:

Vid arenan, hamburgare, kaffe och godis

Dusch:

Dusch inomhus vid arenan. Inga skor inomhus!!!
Tänk på dom som startar sent! Slösa inte på varmvattnet.
Nästa gång kan det vara du som duschar kallt!!!

Toalett:

Toaletter inomhus vid arenan. Inga skor inomhus!!!
Det finns mao inga toaletter vid startplatsen.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler

Övrigt:

OBS! Var försiktig vid alla passager över vägar.

Banläggare:
Tävlingsledare:

Mats Walheim , 0934 – 400 65
Mikael Yngvesson, 070-6208705

Välkomna och lycka till
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