PM Kils 2 dagars mtbo 2019

Fredag och lördag 20-21/9

SAMLING

Frykstastugan https://goo.gl/maps/h5fe6Fantud3z9iV9 , skärm från RV61 södra infarten
PARKERING

I anslutning till frykstastugan
TERRÄNG

Underlaget är allt från asfalt till svårcyklade stigar men mestadels är det lättcyklat.
Förekomsten av sten är mellan/liten. Det som gör stigarna svårcyklade är rötter som vid
denna årstid kan vara hala. Det är tillåtet att cykla på stigar, cykelvägar, och gator samt
brunt och helgult på kartan. Man får EJ gena i terrängen. Måttlig till stark kupering. Vissa
banor kommer att KORSA en del större vägar, iakta försiktighet. Vanliga trafikregler gäller.
TÄNK PÅ UNDER FREDAGEN

Det blir fort mörkt vid denna årstid så lampa behövs både på cykel och hjälm.
En smal bropassage markerad som passage på kartan finns där man bör leda cykeln på
fredagens kvällssprint.
KARTA

Ritad av Jonny Jonsson och konverterad för MTBO av Andreas Blomgren/Pontus Kullin.
Reviderad 2019-09-15 av klubbmedlemmar med andra spår och stigar från reflexbanan,
discgolfbanan och skogsbruk finns i området. Discgolfbanor är ljusgula stråk på kartan
KARTSKALA

Fredag Nattsprint 1:7500 för alla klasser
Lördag Medel DM 1:10000 för alla klasser
KARTVÄNDNING/UTSTÄMPLING

Medel DM följande klasser berörs: HD16 till HD60
Klasser med kartvändning följer VIT snitsel från mål till Sekretariat & utstämpling

START

Fredag: Mellan 19:00-20:30, Fri minutstartstämpling. Avstånd från arenan 150 m
orange/vit snitsel.
OBS H50 första start kl 19:30, 2 min startmellanrum.
Lördag: Första start 11:00, 2 min startmellanrum. Avstånd från arenan 1500 m orange/vit
snitsel.
STÄMPLING

SportIdent. SI-pinne finns att hyra för 30:-. Borttappad si-Pinne debiteras med 500 kr.
Alla SI-card upp t.o.m version 11 fungerar. Sportidentpinnen behöver ej vara fäst i cykeln.
Den tävlande ska alltid medföra cykeln till varje kontroll men det är tillåtet att springa med
cykeln eller att bära den.
DIREKTANMÄLAN

Kontanta medel eller swish till 0731033439 (spara numret redan nu i appen så slipper du
göra det sedan) ange Ditt namn och klubb i meddelandefältet, kostnad 175:- vuxen / 100:ungdom
NattSprinten fredag: startstämpling mellan 19:00-20:00 till start 150m orange/vit snitsel
Öppet medel DM lördag: startstämpling mellan 11:15-12:15 till start 1500m orange/vit
snitsel
SERVICE

I stugan finns det fika att köpa båda dagarna. Sjukvårdsväska för enklare åkommor finns på
plats, för större åkommor är det 112, eller Akuten på Centralsjukhuset i Karlstad som
gäller.
PRISUTDELNING

NattSprint: Priser till segrare i varje klass HD17-20 och uppåt, alla i ungdomsklasser får pris.
Öppet DM: För Värmland avgörs DM i tävlingsklasser HD10 - HD70. Den bäst placerade i
respektive klass som tillhör en Värmlandsklubb utses till Distrikts Mästare. För att DMtecken ska utdelas i en klass måste minst 2 st tävlande värmlänningar starta. Sedvanlig DM
Prisutdelning samt priser till alla i öppen klass och HD10-12.
TÄVLINGSREGLER

SOFT:s tävlingsregler och anvisningar. Maxtid 2,5 timme.

TÄVLINGSORG.

Tävlingsledare: Peter Carlberg: 073-1033439
Banläggare: Magnus Nordström 070-6470169 & Ulf Mellerdal 073-8245312
Tävlingskontrollant: Ann-Sofie Hultsved, Värmlands OF, 070-6279798
Bankontrollant: Peter Carlberg
TÄVLINGSJURY FÖR LÖRDAGENS DM

Marie Alfredsson, OK Tyr
Leif Celander, Kristinehamns OK
Jonas Bergenfur, Skattkärrs SSOK

Välkomna!

