						

inbjudan till Tjust 2-dagars
Västervik - 30/6-1/7 2020

Västerviks OK
inbjuder härmed till

Smålands DM i Sprint, 5 april 2020
Deltävling #1 i Pölder OL-Cup och Pölder DM Cup
Klasser 					Tävlingsklasser DH10 upp till DH85.
					
					
					

Öppna klasser Tre banor, lätt, medel, svår.
Banlängder enligt SOFT:s rekommendationer. Sammanslagning av
klasser kan ske vid få anmälda.

Karta 					Västervik Gymnasium/Markör, ekvidistans 2 m.
					

Nyritad 2019/2020 av Jakob Lööf enligt ISSprOM 2019. Digitaltryck.

Kartskala 				1:3 000 DH10-DH14, DH45-DH85, Öppna klasser
					1:4 000 DH16-DH40

Terräng 				Bebyggelse med varierade inslag av lägenhetsområden, skolgårdar,
					samt inslag av mindre skogsområden.
					
Kuperingen är svag och framkomligheten god.

Arena och samlingsplats 			

Karstorp, Västervik. Vägvisning sker från avfart Västervik E22. 		
					Avstånd parkering-arena ca 300m.

Avlysning 				Området för tävlingen är avlyst, se Eventor.
Stämplingssystem 			 Sportident. SportIdent-bricka finns om du önskar hyra kostnad 30 kr.
					Förlorad bricka debiteras löparen.

Start 					Första start kl. 11.00. Efteranmälda lottas in i startlistan.
					
					

Start för öppna klasser mellan 11.00-12.00 (startstämpling).
Avstånd till start ca 900 meter.

Service på arenan 			

Servering finns på arenan. Omklädning och dusch inomhus på are
					nan. Sportförsäljning genom Pölder Sport.

Anmälan 				Senast söndag 29 mars via Eventor. Efteranmälan senast torsdag
					
					

2 april via Eventor mot förhöjd avgift. Anmälan till Öppna klasser även
på tävlingsdagen fram till kl.11.30. Ingen avgiftshöjning i dessa klasser.

Avgift 					Ungdomar t o m 16 år 80 kr. Övriga 150 kr. Efteranmälan för tävlings					

klasser mot 50% höjning av avgiften.

Hemsida: www.vasterviksok.se - e-post: kansli@vasterviksok.se - Tel. 0733-30 66 88

inbjudan till DM Småland, Sprint
söndagen 5/4 2020
Tävlingsregler			

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlingens PM.

Maxtid				Kontrollerna plockas in 13:00.
Klädsel				Valfri klädsel.
Tävlingsregler			

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlingens PM.

Tävlingsorganisation		 Tävlingsledare
Johan Stark, Kenth Carlsson
				Banläggare			
Lena Eliasson-Lööf
				Tävlingskontrollant		
Sven-Åke Karlsson
				Bankontrollant		 Joakim Karmetun
				Kartkontrollant 		Jan Wingstedt

VO-labyrinten

				
				

Välkomna att testa VOs labyrintorientering vid Karstorp under dagen.
Intensiv och rolig orientering i högsta fart! Utmana dina kompisar och
se vem som hittar den snabbaste vägen genom labyrinten.

träningspaket, boende och mer orientering i västervik
Logi				Västervik Resort erbjuder utmärkta boendealternativ och även
				frukostbuffé. Uppge VO2020 vid bokning.
				Fängelset Hotell & Konferens har många olika typer av boende 		
				även sovsal och lägenheter, möjlighet till 					
				egen mathushållning. Uppge VO2020 vid bokning.
				
				
Uppställningsplats för egen husvagn/husbil finns. Meddela detta till
				kansli@vasterviksok.se
Träningspaket			
Träningspaket finns from 20/11 2019 och beställs via
				kansli@vasterviksok.se.
				
Mer info finns på vasterviksok.se/traningspaket och Eventor.
SM, Ultralång 4/5		
Dagen innan DM arrangeras Svenska Mästerskapen över ultralång 		
				
distans på samma arena som DM, även första deltävlingen i Swedish
				
League avgörs samtidigt. Följ och heja på dina favoriter bland den 		
				
svenska eliten när det tävlas om medaljer och ära i våra Småländska
				skogar.

Välkomna till hög fart och utmanande orientering i VÄstervik!
Hemsida: www.vasterviksok.se- e-post: kansli@vasterviksok.se - Tel. 0733-30 66 88

