Faaborg OK indbyder til Klubmesterskaber 2020
Klubmesterskab for orienteringsklubberne i Svendborg, Odense og Faaborg afholdes
lørdag den 21. november 2020 kl. 12.00 – 14.00
Der løbes i Svanninge Bakker.
Mødested: Parkeringspladsen ord for rest. Skovlyst, Odensevej 169, 5600 Faaborg
Velkommen til en løbetur i Svanninge Bakker, hvor du kan udfordre dine
klubkammerater, eller bare få en god løbetur og finde vej i det bakkede terræn.
Forhåbentlig får vi godt vejr, så du kan nyde den flotte udsigt et øjeblik, mens du får
luften efter at have klaret nogle højdemeter.
Løbere i Svendborg OK og Odense OK tilmelder sig følgende baner:
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Tilmelding via http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/ senest tirsdag den
17. november 2020.
NB! Da klubberne har forskellige rækkeinddelinger, er det vigtigt at finde den
rigtige begivenhed på tilmeldingssiden.

Deltagelse er gratis for medlemmer af orienteringsklubberne i Svendborg, Odense
og Faaborg. For øvrige orienteringsløbere er prisen 25 kr.
Tilmelding på dagen koster ligeledes 25 kr. + evt. brikleje 10 kr.

Der anvendes SI – kontrolsystem, husk at opgive dit briknummer ved tilmeldingen.
Kort: Svanninge Bakker, 1:7500, ækvidistance 2,5 m, enkelte rettelser 2020
Banelægger: Hans Larsen
Start: Put & Run mellem kl. 12.00 – 14.00
Bemærk! postinddragning sker fra kl. 15.30
Afstande: Parkering til start max. 100 m.
Toilet: Nærmeste offentlige toilet er ved p-plads nord for restauration Skovlyst,
Odensevej 169, 5600 Faaborg.
Resultater: offentliggøres på http://live.oriento.fi/ og på http://faaborgok.dk/
Løse postdefinitioner: kan printes fra Faaborg OK hjemmeside få dage før løbet.

Særlig information:
På grund af Covid-19 situationen vil løbene blive afholdt efter de retningslinjer som
er udgivet af DOF. Der gælder eksempelvis følgende:
Det ikke er tilladt at tage ophold i målområdet før og efter løbet. Derfor bør man
ankomme omklædt, man går til start, spritter af, løber sin tur, spritter af, får aflæst
sin tid og går derefter til sin bil. Her afventer man evt. passagerer og kører derefter
hjem. Der må på intet tidspunkt forsamles mere end 30 - 50 personer i målområdet
(inkl. officials).
Er der på løbstidspunktet ændret på retningslinjerne følges disse.
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