PM
Nationella Bergslagsträffen
Medeldistans
Onsdagen den 1:a maj 2013
Tävlingcentrum:

Ringvägen, Norberg
Vägvisning från västra infarten till Norberg Gl.a bensinmacken

Avstånd:

Parkering – TA: 500-600m. TA - Start: ca 990 m.

PARKERING

Kvarteret Kronan, nära Norbergs centrum. Avstånd 500-600m Alternativ parkering kan
komma att användas om för många bilar kommer SAMÅK, Max 1.0 km
Avgift :20:-

Sammanslagning av Inte än. Få anmälda i H20 och D80. Möjlighet för dessa att byta klass under tävlingsdagen.
klasser
Nummerlappar

Bäres av H21, D21

Efteranmälan:

Anmälan på tävlingsdagen förhöjd avgift med 100%, men mycket begränsat antal, först till
kvarn gäller. (3 platser). Challengeklassen anmälan på plats mot ordinarie anmälningsavgift.

OBS !

I U-klasser och inskolning kan anmälan göras utan extra avgift ända fram till
1 timme
före start. Vi uppmanar däremot ledare att ringa och förvarna om anstormningen blir stor
pga karttryckningen

Direktanmälan

Anmäl vid sekretariatet, vuxna 100 kr, ungdom t.o.m. 16 år 50 kr. Hyra av SI-bricka 20 kr.
Anmälan från 10.00-11.30

PM och Startlista:

Publiceras på Eventor samt arrangörsklubbarnas hemsidor:

Första start

Kl. 11:00. Efteranmälda lottas in i klasserna . Avstånd ca 990 m. Öppna klasser har möjlighet
att börja starta 10.30. Ingen TOALETT vid staren
Valfri starttid i klasserna Öppen Motion, U och Inskolning

Karta:

Karlberg, skala 1:10 000/7 500 ekvidistans 5 m, färgutskrift.
Reviderad Hösten 2012/Våren 2013
Skala 1:7500 för H/D65 och äldre (OBS ändring från inbjudan), övriga klasser skala
1:10000

Terräng:

Öppen och på sina håll mycket öppen skogsmark med begränsatt antal stigar, grönområden
förekommer.
Svag kupering.
Tävlingen går i ett gammalt område där gruvdrift förekommit, därför förekommer
missvisning och på vissa håll kraftig missvisning
Skogsområdet har också bytt ägare och nya ägaren har gallrat under vintern, förekomsten
av släpstigar har skjutit i höjden, otydliga stigar snitslade.

Prisutdelning:

I ungdomsklasserna så fort det ges möjlighet

Stämpelystem:

Sportident. Eget bricknummer anges vid anmälan. Den som inte anmält bricknummer
tilldelas hyrbricka, kostnad 30:- Ej återlämnad bricka debiteras självkostnadspris. Alla typer
av SI card (5, 6, 8, 9, 10, 11) kan användas

Barnpassning

Finns till en kostnad av 20:-

Miniknat

Vid barnpassningen till en kostnad av 20 :- tag med egen SI-pinne mammas/pappas pinne
duger även om hon sprungit med den

Dusch:

IP Skogen, utomhus

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler gäller

Servering

Marketenteri med sedvanligt utbud och våra goda hamburgare

Adresser

se hemsida:

Huvud-

Tävlingsledare: Mats Bergman, 070-5882459

funktionärer:

Tävlingskontrollant: Åke Sundberg, Fagersta OK

www.norbergsok.se

Banläggare: Mats Bergman
Bankontrollant: Tomas Nyberg Avesta OK
Presservice: Johan Källman. 0223-177 54

Välkommen!

www.fagerstaok.se

