Tävlingscentrum: Mora IP i Gustafs, vägvisning från RV70 i Gustafs 12 km nordväst Säter.
Program:

Lördag den 22 januari
Första start 11.00
SM/JSM sprintdistans (HD21, HD20, HD18)
Första start: 12.00
Nationell sprintdistans (HD10 - HD16)
Dala Cupen för klasserna HD10-HD16
Fri start mellan 12.00 – 13.00
3 öppna banor
Kamratmåltid med prisutdelning för SM-klasserna och kortare underhållning i Församlingshemmet
Säter kl 18:30.
Söndag den 23 januari
Första start 09.30
SM/JSM långdistans (HD21, HD20, HD18)
Första start 11.00
Nationell långdistans (HD10 - HD16, HD35 - HD75)
Dala Cupen för klasserna HD10-HD16
Fri start mellan 11.00 – 12.00
3 öppna banor
Prisutdelning så snart tävlingarna är avslutade.
I klasserna H10 och D10 är skugga tillåten. Skuggan erhåller ej karta och skall endast agera skugga,
hjälper till först när barnet inte på egen hand klarar eventuella svårigheter.
Arrangören förbehåller sig rätten att slå samman klasser vid få anmälda.

Start:

Lördag: 300m längs väg
Söndag: I anslutning till arenan

Banlängder:

Enligt Svenska Skidförbundets normer för skidorientering.

Karta:

Lördag: Skala 1:7500, ekvidistans 5m, färgutskrift.
Söndag: Skala 1:15000, ekvidistans 5m, färgutskrift.

Terräng:

Lördag: Tallhed, åker/äng och lätt kupering. Passager över mindre trafikerade vägar förekommer.
Söndag: Övervägande tallhed. Lätt kupering med möjlighet till branta vägval, på de längre banorna
delvis branta åsar och stora gropar. Flertalet banor passerar ett mindre tjärn och myrområde.

Stämpling:

Sportident. Vid hyra av bricka debiteras 20: - per tävlingsdag. Ej återlämnad bricka debiteras med
250: -. För distriktsstafett skall rätt bricknummer anges per sträcka. För sträcka 2 anges 1-3
bricknummer.

Anmälan:

Via e-mail, anmalansater@telia.com senast söndagen den 9/12. Anmälan ska innehålla Namn, Klass,
Klubb och SI-nummer, de som ej anger SI-nummer tilldelas hyrbricka.

Efteranmälan:

Via e-mail, anmalansater@telia.com eller på telefon 0243-244062 kl 18.0021.00 senast måndagen den 17/1 mot förhöjd avgift med 50%.

Avgifter:

SM 300:-, JSM220:Nationell tävling HD35 – HD75 125:- (Endast långdistans söndag)
Nationell tävling HD10 – HD16 75:-Öppna klasser upp tom 16 år 75:-, övriga 125:- per dag.
Avgifter faktureras i efterhand.
Vid flytt av tävling till reservarrangör (vakant) förbehåller sig arrangören rätten att ta ut förhöjd
avgift med 50 %. Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören rätten att fakturera 50 % av
startavgiften.

Startlista/PM:

Komplett startlista och PM anges på Säterbygdens OK:s SM hemsida skidosm.saterbygden.se

Prisutdelning/

Lördag: För SM/JSM i samband med kamratmåltid i Församlingshemmet Säter, för HD10-HD16 vid
arenan så snart klasserna är klara.
Söndag: Vid arenan så snart klasserna är klara.
Medaljer/plaketter i mästerskapsklasserna + hederspriser i klasser upp tom HD21.

priser

Kamratmåltid:

Se separat inbjudan på hemsidan. Bokas senast 13 januari via mail carina-per@telia.com.

Logi:

Säters vandrarhem (Skönviksbolaget). www.skonbo.se
Telefon: 0225-507 00. Mobil: 070-525 14 44
E-post: Vandrarhemmet: vandrarhemmet@skonbo.se, Storgården: storgarden@skonbo.se
Uppge att det gäller SM/JSM samt vilken klubb/distrikt som bokar.

Tävlingsregler:

Svenska Skidförbundets tävlingsregler för skidorientering gäller. Tävlande, funktionärer och åskådare
medverkar i och besöker tävlingen på egen risk.

Funktionärer:

Tävlingsledare:
Banläggare:
Anmälan:

Per Sandberg 0225-512 11
Kjell Klaar
0225-526 14
Robert Östlund 0243-244062

Tävlingsdelegat:
Bankontrollant:

Vakant
Vakant

Hemsida:

carina-per@telia.com
anita.klaar@telia.com
robert.oestlund@telia.com

www.saterbygden.se
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