INSTRUKTION
MTBO AFTENSPRINT
I HOBRO ØSTERSKOV

MTBO aftensprint (B-stævne).
Arrangeret af Rold Skov OK.

Tidspunkt:

Fredag den 19. september 2014.
Stævneplads åben fra kl. 17:30.
Første start kl. 18:30. – Bemærk fremrykket 30 min

Løbsområde:

Hobro Østerskov.

Mødested:

Mariagerfjord gymnasium.
Amerikavej 5, 9500 Hobro.
Hvis du bruger din GPS til at finde vej til stævnet, så finder du
indkørslen til stævnet på følgende koordinat: 56.633413/9.813456

Servicefunktioner:

Den henvises til toiletter i idrætscentret, husk ingen cykelsko indendørs.

Afstande:

Parkering er på stævnepladsen.
Afstand fra stævneplads til start: ca. 500 m.
Vejen til start sker delvist ad villaveje og en større trafikeret veje, så
kør hensigtsmæssigt. Følg afmærkning til start.

Baner og klasser:
Klasse
H12
H16
H20
H21
H40
H50
H60
H70
D12
D16
D20
D21
D40
D50
D60
D70

Længde (km)
3,15
4,18
5,39
5,39
5,14
5,14
4,18
3,75
3,15
4,18
3,75
5,39
4,18
3,75
3,75
3,15

Antal poster
11
12
19
19
15
15
12
12
11
12
12
19
12
12
12
11

Kontrol:

Der er elektronisk tidtagning med EMIT.
Lejebriker udleveres ved start.
Erstatningspris på ikke tilbageleverede brikker kr. 400.

Kort:

Hobro Østerskov, 1:7.500, ækv. 2,5 m, nytegnet 2010 revideret
2014, efter ISMTBOM 2013.

Terrænbeskrivelse:

Blandet løv- og nåleskov, veludviklet sti- og vejnet. Visse steder er
større åbne områder fremkommet i forbindelse med fældning.
Middel til stærkt kuperet med et godt kurvebillede.
Typisk bynærskov der bærer præg af flittig brug af skovgæster,
hvorfor stier og veje er særdeles godt fremkommelige.
Da skoven også anvendes af mange andre gæster, til fods og på
cykel, bedes deltagerne tage hensyn hertil.
Under løbet passeres der flere trafikerede veje, det er rytterens eget
ansvar at passere disse, husk færdselsloven

Start:

Første start kl. 18:30.
Fremkald 2 minutter før start.
Kortet udleveres i startøjeblikket.
For sent startende henvender sig til startpersonalet.

Mål:

Målgang sker i skoven – derfra er der 400 m transport til
stævnepladsen ad stor grusvej – rytteren finder selv vej.
Emit-brikker aflæses efter målgang derefter er der selvstændig
transport retur til P-pladsen.
Kort inddrages ikke i mål – udvis fairplay!
Maksimal løbstid fra starttidspunktet er 75 min
Der er vand efter målgang.

Lys:

Da det forventes at være tusmørke under konkurrencen anbefales
det at medbringe lys til at læse kort, dertil kan det anbefales at
påmontere lovlige cykellygter i tilfælde af møde med politi.

Resultater:

Der vil ikke være resultater på stævnepladsen grundet manglende
printerkapacitet, men resultaterne vil komme på hjemmesiden i
løbet af lørdagen samt på stævnepladsen til Rebild 2 dages lørdag.

Eftertilmelding:

Ingen eftertilmelding eller åbne baner.

Regler:

Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger MTBO
Reglement 2013: http://mtb-o.do-f.dk

Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. MTBO køres
på veje og stier. Det er forbudt at begive sig udenfor skovens
stisystem.
Det er tilladt at køre i 100% gul.

Startliste:

Startliste vil være tilgængelig på www.rebild2dages.dk og www.oservice.dk fra onsdag den 16. september 2014.

Formiddagsmøde:

Husk der lørdag formiddag er åbent hus hos forbundets
sponsor Palæ Cykler, tilmelding hos Bjarne Hoffmann.
Bjarne1@orientering.dk

Stævneleder og
dommer:

Stævneleder og dommer træffes på stævnepladsen under løbet.

Stævneorganisation:
Stævneledere

Johan MacLassen

Rold Skov OK

Banelæggere

Bjarne Hoffmann

OK Pan

Banekontrollant

Johan MacLassen

Rold Skov OK

Korttegnere

Johan MacLassen,
Mariagerfjord OK

Rold Skov
OK/Mariagerfjor
d OK

Stævnekontrol

Bjarne Hoffmann

OK Pan

Dommer

MTBO Styregruppen

