MTBO Fredag den 26 maj 2017
En del af Oksevejen-Tour

Instruktion
Arrangør
Stævne
Klassification
Dato
Løbsområde
Mødested

Kort

OK SNAB
5, afdeling af dansk MTBO Cup – 2. afdeling af Oksevejen Tour
Mellemdistance
Fredag den 26. maj – kl. 10.00
Sønderskoven
Stævnepladsen: Granhytten ved Søndermarksskolen, Søndermarksvej
117, 7100 Vejle. Parkering ved Søndermarkshallen, samme sted.
Der er afmærkning fra Koldingvej/Hyldevej i Vejle
Sønderskoven – Pedersholm – Højen Bæk 1:10.000
Ækvidistance 5 m.
Omarbejdet til MTBO efterår 2016. Enkelte rettelser forår 2017.
Printet på vand- og rivfast papir.
Der er kortvend på H21, H20, H40, H50, D21, D20 samt Åben 1 + 2.
På flere baner benyttes samme post 2 gange (stjernepost), så husk at
kontrollere baneforløbet.
Der er tvungen passage af Koldingvej ved brug af tunnel. Pas på
modkørende trafik.
På kortet er trapper samt forhindringer på tværs af veje/stier angivet
med en rød streg. I bebyggede områder med boligblokke vil der være
trapper med 5-6 trin som ikke er markeret med en rød streg.
Flere steder står posterne endvidere tæt, så husk også at kontrollere
kontrolnumre.
Da løbet foregår i bynær skov og i bebyggelse, må det forventes, at der
er en del folk i skoven både til fods og på MTB. Pas på, vis agtpågivenhed
og giv signal ved passage.

Forbudte områder

På kortet er et område i boligområde markeret som forbudt, dette
grundet renovering og opstillede stilladser. Det er tilladt – og muligt – at
passere på asfaltvejene igennem området, men stier er lukket.
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Terrænbeskrivelse
Regler

Der ligger en skovlegeplads midt på kortet, som er forbudt område. Er
markeret på kortet. Adgangsvejen dertil er ligeledes markeret som
forbudt, da der kan forventes en del gående trafik her.
Kuperet blandet skov og bebyggelse med veludviklet vej- og stibillede.
Generelt er stierne hurtige, men kan nogle steder være svære at se
Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger Reglement
MTBO 2017:

http://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/vejledninger-reglementarkiv/mtbo-vejledninger/mtbo-reglement-2017
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.
Det er ikke tilladt at køre på 100 % gult på kortet.
Opvarmning skal foregå fra Søndermarksskolen og nordpå ad
Søndermarksvej

Klasser

Kontrol/Tidstagning
Start

Færdselsloven skal følges ved kørsel på sti og vej.
Klasse
Banelængde Poster
Bemærkning Bane
H/D-12
4,4 km
15
5
D-14
5,8 km
13
4
D-16
5,8 km
13
4
D-20
10,0 km
20
3
D21
11,1 km
19
Kortvend
2
D4010,0 km
20
3
D5010,0 km
20
3
D605,8 km
13
4
D705,8 km
13
4
H-16
10,0 km
20
3
H-14
5,8 km
13
4
H-20
14,0 km
21
Kortvend
1
H21
14,0 km
21
Kortvend
1
H4011,1 km
19
Kortvend
2
H5011,1 km
19
Kortvend
2
H6010,0 km
20
3
H705,8 km
13
4
Åben 1
14,0 km
19
Kortvend
1
Åben 2
11,1 km
20
Kortvend
2
Åben 3
10,0 km
20
3
Åben 4
5,8 km
13
4
Åben 5
4,4 km
15
5
Der sælges åbne baner fra kl. 09:30 – 10:30 i stævnekontoret, så længe
lager haves.
Sidste start kl. 11.30.
Der anvendes elektronisk tidstagning: Sport Ident
Lejebrikker udleveres ved start.
Fri start mellem kl. 10.00 – 11.30 (udvidelse i forhold til indbydelsen,
grundet den overvældende tilmelding)
Startprocedure: Put and Run. Der kan dog kun starte 1 rytter på hver
bane hvert minut. Følg startpersonalets anvisninger.
I boks 1 kontrolleres nummer på elektronisk brik.
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I boks 2 hænger der et blankt kort.
I boks 3 tages kortet fra kortkasse 1 minut før start. Deltageren er selv
ansvarlig for at tage korrekt kort.
Lejebrik udleveres ved start.
Resultatformidling

Ophænges på stævneplads på dagen, og kan ses på OK Snab’s hjemmeside
http://ok-snab.dk/aktuelle-lob/1083-mtbo-i-sonderskoven-26-5-2017.html

Afstande

Parkering - stævneplads: 0 – 100 m, Stævneplads – start: 250 m –
markeret med hvid/rød snitzling.

Mål

Præmier
Bad og toilet
Service
Tilmelding på
dagen

Organisation

Der er ikke transport af overtrækstøj.
Maxtid er 150 minutter. Alle skal melde sig i mål.
Kort inddrages ikke i mål, så udvis fairplay.
Der serveres vand og saft på stævnepladsen
Der er ikke præmier.
Der er 300 m til toilet ved skovlegepladsen, men ingen mulighed for bad.
Der er vand og saft på stævnepladsen. Der er ingen kiosk.
Der sælges åbne baner på dagen så længe, der er kort.
Startafgift Voksne: kr. 100,00. Ungdom: kr. 70,00.
Lejeafgift for elektronisk brik: kr. 15,00.
Kontant betaling eller mobile pay til 6154 3444.
Stævneleder: Knud Jespersen, OK SNAB, kj@hamletprotein.dk
Banelægger: Rasmus Rasmussen, OK SNAB
Kontrollanter: Ole Søgaard, Horsens OK
Dommer: MTBO udvalget.
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