7. juli 2019
Instruktion
til
MTBO ved SKAW-DYSTEN

12. juli 2019
Mødested

Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen.

Tidspunkt

12. juli 2019 kl. 11.00
Stævnepladsen er åben fra kl. 10.00

Klasser

-

-

Mix-hold (uanset alder) en mand og en kvinde kører sammen.
Mænd - hold (uanset alder) - begge deltagere er mænd (hvis man
køre alene gælder samme regel).
Kvinder - hold (uanset alder) - begge deltagere er kvinder (hvis man
køre alene gælder samme regel).
Veteran - hold - begge deltagere (mænd/kvinde) er fyldt 50 år inden
Skaw -dysten (hvis man køre alene gælder samme regel).
Åben klasse - alle som ikke kan eller vil køre i andre klasse.

-

Eftertilmelding ved information på Skagen Skole.
Ankomstmelding for forhåndstilmeldte.
Klippekortet udleveres.

-

Ankomst og tilmelding

Kl. 11.00 vil der være en kort mundtlig instruktion.
Start, gennemførelse og Starten foregår fra Skagen Skole.
mål
Start

Der er fri start for alle klasser mellem kl. 11.00 og 12.00
Minimum 1 min. startinterval.
3 min. før holdets starttid, indfinder holdet (deltageren) sig ved starten.
1 min. før holdets starttid, går holdet (deltageren) ind i startbåsen.
Klippekortet udleveres.
5 sek. før start lægges EMIT løberbrikken i startenheden.
I startøjeblikket løftes brikken og kortet udleveres.
Herefter har holdet (deltageren) 90 min. til at opsøge så mange poster
som muligt.
På hver post hænger et spørgsmål med 3 svarmuligheder (A-B-C).
Svaret klippes ved posterne i det ved start udleverede klippekort.

Mål

Når holdet (deltageren) er ved mål, lægges løberbrikken i målposten, og
tiden stoppes.
Herefter afleveres løberbrikken til målpersonalet.
Kommer man alene til mål, selvom man er startet som hold, skal det
straks meldes til målpersonalet, så løbet kan registreres som
solokørsel.

Beregning

Der er 15 poster i alt.
Ni poster giver 3 point (post 7-15), fire poster giver 4 point (post 3-6) og
to poster giver 6 point (post 1-2). I alt kan der opnås 55 point for
posterne.
Korrekt svar på spørgsmål giver 3 point. I alt kan der opnås 45 point for
spørgsmål.

For hver påbegyndt min. over 90 min. (+ evt. ekstra køretid) holdet
anvender, gives ét strafpoint.
Hvert fejlklip giver tre strafpoint og kan kun opnås hvis man stempler
(klipper) flere svarmuligheder i det udleverede klippekort ved en eller
flere poster.
Kortet

Målestok er 1: 25.000 (4 cm kort). Der er lodrette km. kvadrater på
kortet.
Kortet (vand og rivfast) udleveres i startøjeblikket. Størrelsen er A3 eller
mindre.
Posterne er angivet med røde cirkler O. Posterne er placeret præcis i
centrum af cirklen, og i de fleste tilfælde angivet med en rød prik.
Start og Mål er angivet med en trekant og en dobbeltcirkel.
Postbeskrivelser er påsat kortet, og angiver ved hvilken
signatur/genstand posten er placeret. Nødtelefonnummer er påført.
Røde X på kortet angiver, at vej/sti IKKE må benyttes. Enten fordi
vejen/stien ikke findes mere, eller fordi vi ikke har tilladelse til at køre
der, bl.a. motorveje!
Evt. forbudte områder er afmærket med rød skravering på kortet. Disse
må under ingen omstændigheder passeres.
Røde ___ på tværs af veje/stier angiver, at veje/stier kan køres med
nedsat fart. Enten fordi der er bomme/låger/hegn, som man må
passere, på tværs af vejen/stien, eller fordi sporet er dårligt (smalt,
ujævnt, sandet eller mudret) at køre på.
Flere steder på kortet er der ved hjælp af sorte streger _____ påført
ekstra/nye veje/stier. Disse må selvfølgelig benyttes. Størrelse og
kvalitet er søgt angivet vha. stregtykkelsen.
Korteksempel

Den tynde stiplede linje er en kommune-/sognegrænse og er uden
betydning.
Løbet

Der må kun køres på veje/stier som er angivet på kortet.
Deltagerne på det enkelte hold må højst være 100 m. fra hinanden.
Det er ikke tilladt at indhente svar på spørgsmål vha. smartphone eller
lignende.
Postmarkering er metalstativer, påsat klippetang og orange/hvid
postskærm.
Spørgsmål er fastgjort på poststativet.

Husk at overholde færdselsreglerne. Hjelm skal anvendes.
Bliver I antastet af personer undervejs kan I høfligt oplyse, at vi har fået
tilladelse til at opsætte posten og køre videre.
Respekter andre trafikanter og ikke mindst gående og ridende. Giv lyd i
god tid inden passage, og hils høfligt!
Bad/omklædning

Toilet og bad er på Skagen Skole.

Startafgift ved
eftertilmelding

-

Præmier og resultater

Når sidste deltager er i mål og resultater er beregnet, vil de bedste
resultater blive læst op. Herefter uddeles præmier til bedste dame og
bedste mix hold og de tre bedste af de øvrige hold, og slutteligt er der
lodtrækningspræmier.

D/H-20: kr. 120
D/H20-: kr. 145

Evt. protester skal indgives senest 10 min. efter offentliggørelse af det
samlede resultat. I første omgang til arrangøren. Bliver protesten ikke
taget til efterretning af arrangøren, så kan den umiddelbart derefter
bringes videre til stævneledelsen. I så fald skal det fremlægges skriftligt.
Information:

Stævneorganisation:
Stævneleder:
Banelægger:
Banekontrollant:
Stævnekontrollant:
Dommer

www.Skawdysten.dk
www.facebook.com/skawdysten
Gert Johannesen på tlf. +45 2129 9845
E-mail: Skawdyst@gmail.com
Gert Johannesen, Skive AMOK
Erik Flarup, Skive AMOK
Gert Johannesen, skive AMOK
Lars-Ole Kopp, Karup OK
Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne

Vel mødt til Skaw-dysten 2019

