
Indbydelse	  

Arrangør	   Politiets	  IF,	  København	  
Stævne	   1.	  afd.	  af	  Trimtex	  MTBO	  Cup	  (mellemdistance)	  
Dato	   13.	  april	  2013	  
Løbsområde	   Buresøskovene	  

Mødested	  

Stævneplads	  på	  lille	  parkeringsplads	  ved	  Gulbjergvej,	  ca.	  midt	  på	  dennes	  forløb	  
gennem	  Slagslunde	  Skov.	  
Parkering	  på	  de	  øvrige	  6	  små	  parkeringspladser	  langs	  Gulbjergvej	  i	  Slagslunde	  Skov.	  
Alternativt	  kantparkering	  i	  den	  østlige	  side	  af	  Gulbjergvej	  nord	  for	  Skovvej.	  
(Metalskolen	  har	  desværre	  ikke	  plads	  til	  os	  denne	  dag).	  

Kort	   Buresøskovene,	  målestok	  1:10.000	  og	  1:15.000,	  revideret	  2012,	  ækvidistance	  2,5	  m,	  
printet.	  

Terrænbeskrivelse	   Typiske	  blandingsskov,	  let	  til	  moderat	  kuperet	  og	  med	  et	  udviklet	  stinet	  med	  fin	  
kørbarhed.	  

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.	  
MTB-‐o	  køres	  på	  stier	  og	  veje.	  Det	  er	  forbudt	  at	  begive	  sig	  uden	  for	  skovens	  
stisystem	  eller	  spor,	  der	  ikke	  er	  gengivet	  på	  kortet.	  

Klasser	  

	  
Der	  udbydes	  3	  åbne	  motionsbaner:	  Motion	  Lang,	  Mellem	  og	  Kort.	  	  	  
Banerne	  sælges	  på	  stævnepladsen	  i	  tidsrummet	  kl.	  0900-‐0945.	  

Dame-‐klasser	   Banelængder	   Herre-‐klasser	   Banelængder	  
H/D	  -‐12	  (Ny	  klasse!)	   Ca.	  3	  km	   H/D	  -‐12	  (Ny	  klasse!)	   Ca.	  3	  km	  
D	  -‐16	   Ca.	  5	  km	   H	  -‐16	   Ca.	  8	  km	  
D	  -‐20	   Ca.	  8	  km	   H	  -‐20	   Ca.	  12	  km	  
D21-‐	   Ca.	  10	  km	   H21	   Ca.	  15	  km	  
D40-‐	   Ca.	  8	  km	   H40	   Ca.	  12	  km	  
D50-‐	   Ca.	  8	  km	   H50	   Ca.	  10	  km	  
D60-‐	   Ca.	  5	  km	   H60	   Ca.	  8	  km	  
D70-‐	  (Ny	  klasse!)	   Ca.	  4	  km	   H70	   Ca.	  5	  km	  

Kontrol	   Der	  anvendes	  elektronisk	  tidstagning:	  SportIdent.	  
Bemærk,	  at	  SI-‐brikken	  ikke	  mere	  behøver	  at	  være	  fastgjort	  til	  cyklen.	  

Start	  
Individuel	  start.	  Første	  start	  kl.	  0930.	  
Der	  er	  fremkald	  3	  minutter	  før	  start.	  Kortet	  udleveres	  i	  startøjeblikket.	  
Elektronisk	  lejebrik	  udleveres	  i	  stævnekontoret.	  

Afstande	   Parkering	  –	  stævneplads:	  max.	  600	  m	  
Start	  fra	  stævnepladsen.	  

Service	   Kiosk	  med	  mindre	  udvalg	  af	  sandwich,	  vand	  og	  kaffe	  på	  stævnepladsen.	  

Tilmelding	  

Tilmelding	  sker	  via	  www.o-‐service.dk	  	  eller	  pr.	  email	  til	  tors_kile@yahoo.dk.	  
Tilmeldingsfrist:	  senest	  	  5.	  april	  2013.	  	  	  
Startafgift	  voksne:	  kr.	  80,00.	  Ungdom:	  kr.	  50,00.	  	  
Tillæg	  for	  åbne	  motionsbaner:	  20,00	  kr.	  
Tillæg	  for	  tilmelding	  pr.	  mail:	  kr.	  20,00.	  	  
Lejeafgift	  for	  elektronisk	  brik:	  kr.	  10,00.	  
Betaling	  sker	  via	  o-‐service	  eller	  direkte	  til	  Bruno	  Stub,	  Danske	  Bank,	  	  
kontonr.	  1551	  6714765	  

Organisation	  

Stævneleder:	  Torkil	  Hansen,	  PI,	  tlf.	  2275-‐2599,	  e.mail:	  tors_kile@yahoo.dk	  
Banelægger:	  Carsten	  Vad	  Mortensen,	  PI	  
Kontrollant:	  Bjarke	  Sucksdorff,	  Allerød	  OK	  
Dommer:	  MTB-‐o	  projektstyregruppen.	  

	  


