Tävlings-PM
Samling/Arena:

Mora IP i Gustafs 11 km norr Säter, vägvisning efter avfarten från RV70 i Gustafs.

Expedition:

Mora IP

Program:

Lör 22/1

09.30
10.00
11.00
11.45
12.30

Expedition öppnar.
Lagledarmöte i serveringen
Första ordinarie start JSM
Första ordinarie start SM och WRE
Första ordinarie start publiktävling och öppna klasser.

Sön 23/1 08.30
09.00
10.00
11.00

Expedition öppnar.
Lagledarmöte i serveringen
Första ordinarie start JSM/SM
Första ordinarie start publiktävling och öppna klasser.

Dalacupen:

Lördagens och söndagens tävling ingår i cupen för klasserna HD10 – HD16.

Avstånd:

Parkering-arena max 200m. P-avgift 40:- för båda dagarna och programblad betalas lördag. De som
deltar endast söndag betalar 20:- i kafeterian där programblad finns.
Lördag, arena-start 300m.
Söndag, arena-start 100m.

Karta:

Lördag sprintdistans Skala 1:7 500, färgutskrift, A4-format.
För SM-klasser: Karta tas 15 sekunder före start på kommando ”tag karta” från funktionär.
För övriga klasser: Kartan tas en minut före start och läggs upp och ner på kartställ.
Vid kommando ”vänd karta” från funktionär 15 sekunder före start vänds karta.
Söndag långdistans Skala 1:15 000 för HD16-HD40 samt Ö8 A4-format. 1:10 000 för H50-H65 A3format. 1:10 000 för övriga klasser A4-format. Färgutskrift för samtliga klasser. Karta tas en minut
före start.

Sammanslagna
och strukna
klasser:

Söndag; D70 till D65 och H70 till H65 strukna klasser D35, D55, D60, D75 och H55

Varvning/
Kartbyte:

Endast söndag: SM-klasserna HD18, HD20 och HD21 har två slingor med varvning
och kartbyte

Coatching area:

I anslutning till vätska och kartbyte på söndagens långdistans. Passage via spår på norra kortsidan av
fotbollsplanen.

Terräng:

Lördag: Tallhed, åker/äng och lätt kupering. Passager över mindre trafikerade vägar förekommer.
Observera att passage endast är tillåten vid markerade vägövergångar, spår markerat över vägen.
Söndag: Övervägande tallhed. Lätt kupering med möjlighet till branta vägval, på de längre banorna
delvis branta och stora gropar. Flertalet banor passerar ett mindre tjärn och myrområde.

Spårkvalité:

Lördag sprintdistans: Ca 30% heldraget > 2,0m, 40% streckat 1,2-2,0m och 30% prickat < 1,2m
Söndag långdistans: Ca 20% heldraget > 2,0m, 60% streckat 1,2-2,0m och 20% prickat < 1,2m
Heldraget och streckat är preparerat med sladd och underlag övervägande hög kvalité. Några spår
passerar genom storskog där snömängden är begränsad, mossa och ris kan förekomma.
Prickat är enbart preparerat med skoter. Ojämnheter förekommer, kvistar, några stubbar och någon
enstaka sten förekommer.

Vätska:

För HD18-HD21 vid kartbyte på långdistansen. Två kontroller i skogen för H20-H45.
H16, D18-D50, H50-H75 samt Ö8 och Ö5 en kontroll i skogen samt för alla efter målgång.

Stämpling:

Sportident, vid utebliven ljud/ljus-signal används stiftklämma för stämpling i kartan. Ej återlämnad
hyrbricka debiteras med 300:-.

Temperatur:

Mäts vid arenan en timme före första start i SM-klasserna samt en timme före första start i
publiktävling.

Sjukvård:

Vid arenan, Mora IP

Dusch/Ombyte:

Vid arenan, Mora IP. Spara på vattnet då tillgången till varmvatten är begränsad.

Toaletter:

Vid arenan, Mora IP

Vallning:

Endast utomhus

Uppvärmning:

Endast på anvisade spår i direkt anslutning till parkeringen. I övrigt joggning på väg.

Servering:

I anslutning till expedition, soppa, korv, smörgåsar, kaffe, godis mm.

Övrig försäljning: Firma Wiksell finns på plats med försäljning av bl.a. kartställ från Nordenmarks, till specialpris.
Öppna klasser:

Lördag

Ö1 = 2000m Ö2 = 3260m och Ö3 = 4370m.
Försäljning i tävlingsexpedition 09.30-12.30. Start 12.30-13.30

Söndag

Ö2 = 2820m Ö4 = 5460m, Ö5 = 7140m och Ö8 = 10120m
Försäljning i tävlingsexpedition 08.30-11.00. Start 11.00-12.00

Priser och
prisutdelning:

SM/JSM lördag i anslutning till kamratmåltiden i Solvarbo bystuga, 18.30.
SM/JSM söndag i anslutning till tävlingen.
Hederspriser till alla fullföljande i ungdomsklasserna upp till HD16 lördag och söndag.
Se separat schema för prisutdelningstider.
Ej uthämtade priser tillfaller arrangören

Tävlingsregler:

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

Upplysning:

Per Sandberg 0225-512 11, 070-640 46 73
Kjell Klaar 0225-526 14

Funktionärer:

Tävlingsledare
Banläggare
Tävlingsdelegat

Per Sandberg
Kjell Klaar
Ola Mopers

VÄLKOMNA
HÄLSAR
SÄTERBYGDENS OK

