inbjuder till
Distriktsmästerskap i Nattorientering för Stockholm och Uppland
fredagen den 12 september 2014

DM-klasser
H/D 12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80
Övriga klasser
U2, U Patrull, Öppen 1 (vit), Öppen 2 (gul), Öppen 5 (röd), Öppen 8 (svart), Öppen 9 (svart)
Klassinfo
Klasser och banlängder enligt SOFTs tävlingsregler.
Klasser kan komma att slås ihop vid lågt deltagarantal.
För Upplands ungdomar ingår tävlingen i Upplandströjan i klasserna HD14 och HD16

Anmälan
Skall göras via Eventor senast fredag den 5 september. Anmälningsavgifterna faktureras klubbarna
i efterskott.
Efteranmälan
Mot förhöjd avgift senast onsdagen 10 september via Eventor. Efteranmälda kommer att lottas in
bland ordinarie anmälda.
Direktanmälan
Till öppna klasser mellan kl 20-21. Valfri starttid från kl 21.00 dock inte senare än sist startande i
tävlingsklasserna. (startstämpling)
Avgifter
Mästerskapsklasser
Ungdom till och med 16 år 70kr (Stockholm), 60 kr (Uppland), övriga 115kr (Stockholm), 110kr
(Uppland). Enhetliga avgifter för samtliga DM-tävlingar i Stockholm 2014. I avgiften för
Stockholm ingår ett tillägg på 7kr för DM-plaketter som oavkortat går till Stof. Efteranmälan +50%
på ordinarie avgift.
Övriga klasser inklusive direktanmälan
Ungdom upp till och med 16 år 50kr och övriga 100kr.
Stämplingssystem
Elektronisk stämpling, Sportident. Bricknummer anges i anmälan. Hyrbricka beställes i samband
med anmälan, avgift 30kr/bricka. Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 400kr.
Startlista, PM och resultatlista
Kommer att finnas på Eventor.

Samling
Rösjöskolan, Edsberg, Sollentuna. Vägvisning från väg 262 mellan Häggvik och Danderyd.

Parkering
På grusade ytor. Avstånd P-TC max 400m. Avgift 30kr/bil.
Start
Första start ca 21.00 Avstånd TC-start ca 1.000m.
Karta
Rösjöskogen/Hagbyskogen, reviderad 2013/2014. Skala 1:10 000 och 1:7 500 för klasser från 60 år
och uppåt. Digital utskrift
Terrängbeskrivning
Måttligt kuperad mestadels lättframkomlig terräng med bitvis stor inslag av stigar.
Ungdomsbanorna går i ett stigrikt område där det även finns ett elljusspår som kommer att vara tänt
under hela tävlingen. De längre banorna berörs av ett arbetet med att gräva ned en större
kraftledning. Detta kommer att vara markerat på tävlingskartan.
Omklädnad/ Dusch
Inomhus med tempererad dusch. Skoförbud inomhus!
Servering
Servering med rikligt utbud kommer att finnas från kl 19.00 och fram till tävlingens slut.
Priser
Plaketter i mästerskapsklasserna samt rikligt med extra priser i ungdomsklasserna.
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare

Peter Nordström 070-7131816, peter@transitbredband.se

Banläggare

Mats Herbert

Tävlingskontrollant
Bankontrollant

Varmt välkomna önskar Täby Orienteringsklubb. www.tabyok.se

