Instruktion til MTB-O sprint cup den 8. august 2014
Arrangør

OK FROS (Rettelser og tilføjelser med rød tekst)

Løbsområde

Hannerup/Fuglsang 1:7.500

Mødested

OK FROS’s klubhus Hannerup Engvej 3, 7000 Fredericia.

Stævneplads

Ved klubhuset

Afstande

P ved klubhus. Klubhus - start: 500 m tvungen rute
afmærket med rød/hvid snitzling. Fra start til starttrekant 100 m

Kort

Hannerup/Fuglsang 1:7.500. Ækvidistance 2,5 m. Rev. til
vandfast papir.

Terrænbeskrivelse

Byskov med en del stier og afmærket godkendt MTB
spor. Skoven har mange gæster - både gående, løbere,
’ og biltrafik. Der er rideklub i den nordlige del af
skoven. Pas på hinanden.

Regler

Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og
følger Reglement MTBO 2013: http://mtb-o.do-f.dk.
Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne.
MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive
sig udenfor skovens stisystem eller spor, der ikke er
gengivet på kortet.

Baner

længde og postantal

Klasser

Bane 1

6,0km, 23 poster

H20 og H21

Bane 2

5,2 km, 21 poster

D21 og H40

Bane 3

4,7 km, 18 poster

H50

Bane 4

4,2 km, 17 poster

D40, D50 og H60

Bane 5

3,7 km, 13 poster

D16, D60, H16 og H70

Bane 6

1,8 km, 10 poster

H/D12

Ca. vindertid

25 min. i alle klasser

Åbne / vacante baner

Banerne 1 – 6 kan kø
stæ
længe
lager haves.

Pris bane 1 – 4 kr. 90, bane 5 –
6 kr. 60
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EKT

Emit: Lejebrikker og backup udleveres i klubhuset
Brikken nulstilles og aktiveres VED START.

Start

Rød/hvid snitzling til start. Første start kl. 19.00. Individuel
start med fremkald 3 min før start. Kortet udleveres 1
min.før start på vandfast papir.

Startprocedure

Der er fremkald 3 minutter før start. I boks 1
kontrolleres nummer på elektronisk brik. Der rykkes til
boks 2 - 2 min. før start. I boks 3 - 1 min. før start tages
kortet af deltageren selv - husk at kontrollere at det er
rigtig bane. Kortet må ses og monteres i holder.
Brikken lægges i 0-enheden 5 sek. før start og løftes ved
det sidste “bib” og du er startet. Der er ingen løse
postdefinitioner.

Mål

Efter klip af posten i mål følges hvid/grøn New Line
snitzling til gavlen i klubhuset, hvor der er aflæsning af
brik og udlevering af stræktider. Der er saft og vand ved
klubhuset.

Maks. tid

1 time

Resultater

I klubhuset løbende og på klubbens hjemmeside
http://www.fros.dk/loeb/2014/MTBO/Indhold.htm

Protest / klage

Skal afleveres i klubhuset

Bortkommen brik

Bortkommen lejebrik skal erstattes med 400 kr.

Service

Der er mulighed for at købe kaffe og kage samt vand i
klubhuset.

Bad og toilet

Findes i klubhuset. Der er begrænsede muligheder for
bad (kun 2 baderum - hver med 2 brusere)

Stævneledelse

Søren Hviid, tlf 2620 1633 - mail: s.hviid@yahoo.dk

Banelægger

Ole Hoffmann

Stævnekontrol

Ellen Pedersen

Banekontrol

Per Allan Pedersen

Dommer / Jury

MTB-O projektgruppen
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