Inbjudan till SKOL-DM 2013 i orientering.
Torsdagen den 19 september
Klasser

Deltagande

Samling
Första start
Karta
Stämplingssystem
Terrängbeskrivning
Servering
Priser
Anmälan

Sista anmälningsdag
Efteranmälan
Anmälningsavgift

Tävlingsregler
Upplysningar
Information

H 4-5
ca 2100 m
D 4-5
ca 2000 m
H 6-7
ca 2600 m
D 6-7
ca 2500 m
H 8-9
ca 3200 m
D 8-9
ca 3000 m
Dessutom kan två tävlande i samma åldersklass utgöra ett lag.
OBS! Lag kan vara mixade! Ett lag kan bestå av 2 flickor, 2 pojkar
eller en flicka och en pojke och ska tävla för samma
skolidrottsförening!
Utanför Skol-DM kommer det att finnas två öppna banor för
direktanmälan, en kort lätt och en längre.
Medlemskap i Svenska Skolidrottsförbundet krävs.
Den 11 september sänds en lista över anmälda skolor till
Dalarnas Skol IF för kontroll. De som saknar medlemskap
kommer att kontaktas.
Fänforsens rastplats. Vägvisning från E 16 i Björbo.
Kl 16.00
Skala 1:5 000, 2 m ekvidistans. Digitalt tryck.
Sportident SI-nummer anges i anmälan. Bricka finns att hyra 25:-.
Svagt kuperat stigrikt område. Tävlingen har sprintkaraktär.
Enklare servering.
Medaljer till de tre främsta i varje klass.
Anmälan är bindande och sändes till:
Gagnefs OK, Gråbobacken 24, 785 43 MOCKFJÄRD
eller email: kansli@gagnefsok.se.
Anmälningsblankett hämtas från Internet.
Måndagen den 9 september.
Senast tisdag den 17 sept. kl. 19.00 mot 50 % högre avgift
Email: kansli@gagnefsok.se
80 kr per deltagare (100 kr för den som även deltar i lagtävlingen),
som betalas i samband med anmälan på Pg nr 51 02 93-4,
Dalarnas Skolidrottsförbund. Betalning som inte inkommit
19 september påföres förseningsavgift om 50 %.
Skolidrottsförbundet kommer att svara för kontroll av att
anmälningsavgifterna har betalats.
SOFT:s tävlingsregler gäller.
Gagnef OK´s kansli, tel. 0241-20888 (8.00 – 12.00) eller
Dalarnas Skolidrottsförbund tel. 0243-12221 el. 070-840 48 35.
PM, startlistor, resultatlistor kan du hämta hem från Gagnefs OK:s
hemsida www.gagnefsok.se

Hjärtligt välkomna!
Dalarnas Skolidrottsförbund

Gagnefs OK

