Program
Vedrørende
Dansk Militært Idrætsforbunds
Forbundsmesterskaber og
Danmarksmesterskaber
I
Biathlon Orientering
Sprint, Klassisk og Stafet
4. til 6. april 2019

Med
Idrætsforeningen Skive Garnision
som arrangør
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Velkomst
På vegne af Ingeniørregimentet og Idrætsforeningen Skive Garnision er det
mig en stor glæde at byde såvel danske som udenlandske deltagere
velkommen til Danmarksmesterskaberne, DMIs forbundsmesterskaber samt 1.
& 2. afd. af World cup i Biathlon Orientering.
Med de gode rammer som der er i Finderup øvelsesterræn, er det mit håb at
mesterskaberne i Biathlon Orientering vil blive afviklet med en god kampgejst
og sportsånd.
Jeg håber at alle vil få nogle gode dage her i det midtjyske.
Venlig hilsen
Christian Arildsen
Oberst
Regimentschef
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Torsdag d. 4. april 2019
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab
samt World Cup i Biathlon Orientering
SPRINT 2019
Kl. 12.00
Kl. 12.00
Kl. 12.00
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13.30
13.40
14.00
16.00

Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen
Våbenkontrol åbner
Indskydning åbner, deltagerne er selv ansvarlig for
indskydning
Indskydning slutter
Instruktion
Første start
Forventes konkurrencen afsluttet
Fredag d. 5. april 2019
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab
samt World Cup i Biathlon Orientering
KLASSISK 2019

Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

09.30
09.40
10.30
16.00
16.00

Kl. 19.00

Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen
Våbenkontrol åbner
Indskydning åbner, deltagerne er selv ansvarlig for
indskydning
Indskydning slutter
Instruktion
Første start
Forventes konkurrencen afsluttet
Sidste frist for anmeldelse af stafethold samt
navneændring
Kammeratskabsaften ved Stoholm kultur- og fritidscenter
Lørdag d. 6. april 2019
Danmarksmesterskab og DMI Mesterskab
i Biathlon Orientering
STAFET 2019

Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl. 08.00
Kl. 09.30
Kl. 09.40

Stævnesekretariat åbner på stævnepladsen
Våbenkontrol åbner
Indskydning åbner, deltagerne er selv ansvarlig for
indskydning
Indskydning slutter
Instruktion
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Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.10
13.00
13.30

Start HA og DA
Start OB/OG, DB og MIX
Konkurrencen forventes afsluttet
Præmieoverraskelse og stævne afslutning

Generelt for alle 3 dage
Løbsområde
Finderup øvelsesplads samt Morville plantage
Stævneplads
I den sydlige del af Finderup øvelsesplads, den samme som blev
anvendt til WM 2019.
Der er afmærkning fra rundkørsel ved Rute 16 i Mønsted, se kort
på sidste side.
GPS koordinat:
WGS84
56°24'37.9"N 9°14'15.6"E
Indkvartering
For dem som har behov vil det ske ved Stoholm kultur- og Fritidscenter,
Søndergade 56, 7850 Stoholm
Kammeratskabsaften
Afvikles fredag aften ved Stoholm kultur- og fritidscenter,
Søndergade 56, 7850 Stoholm

Organisation
Jury
Overdommer
Medlem
Medlem

Jan Møller, FM Feltsportsudvalget
Mona Rasmussen, IFS
Christen Laursen, Kolding OK
Stævneledelse

Stævneleder
Konkurrenceleder
Skydeleder

Knud Petersen
Carsten Helligsø
Flemming Bagger
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Banelægger
Banekontrol
Tidtagning

Christian Rasmussen, IFK
Jan Nielsen, IFK
Lars-Ole Kopp
Generelle oplysninger

Våbenkontrol
Før skydning skal alle våben kontrolleres ved våbenkontrol.
Våben der ikke overholder bestemmelserne vil blive afvist.
Godkendte våben vil blive forsynet med kontrolmærke.
Brystnumre
Brystnumre udleveres ved våbenkontrol når våben er godkendt.
Brystnummer skal bæres synligt under hele konkurrencen.
Der udleveres nye numre til hver konkurrence.
Transport
Transport til og fra stævnet er deltagernes eget ansvar. Der kan parkeres i
umiddelbar tilknytning til stævnepladsen.
Gevær
Der må kun anvendes standardriffel cal. 22 (5,6 mm).
Våben der ikke overholder bestemmelserne vil blive afvist.
Ammunition skal medbringes af skytten selv.
Deltagerne er selv ansvarlig for indskydning.
Funktionsfejl, hvad enten det gælder våbnet eller ammunitionen, skal
afhjælpes af skytten selv. Det er tilladt at ombytte klikkere (uden
tidskompensation).
Usikker betjening af gevær kan medføre afgang fra skydedisciplinen.
Geværer befinder sig i geværstativet når de ikke er i anvendelse.
Færdsel i løbsområde
Færdsel i skovområder på begge sider af stævneplads er kun tilladt i
forbindelse med konkurrence. Opvarmning skal ske på vejen der fører til og fra
stævneplads.
Disciplininstruktion
Der vil være en kort instruktion inden de enkelte konkurrencer starter. Det er
deltagernes eget ansvar at kende de overordnede bestemmelser i DMI
reglementet for Biathlon, Kap. 8 af SEP 2016, www.dmif.dk eller
www.biathlon.dk
Kontakt
Stævneleder
Konkurrenceleder

29922004
22797057
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Kort
Alle konkurrencer gennemføres på O-kort over Finderup Øvelsesterræn og
Morville Plantage. Der anvendes ISOM 2000 kortnorm. Kortet er tegnet i 2017
på grundlag af COWI-materiale. Det er foretaget rettelser i både 2018 og
2019. Men nylig øvelsesaktivitet med bæltekøretøjer kan have ændret fx
hvordan utydelige spor fremstår. Jævnlige stormfald gør at man ikke kan
regne at samtlige enlige væltede træer er på kortet.
Kortene er trykt på riv- og vandfast papir. Der er trykt postdefinitioner (IOF
symboler) på kortene. Til sprint og klassisk er der løse postdefinitioner til
løbere der har holder.
Terrænbeskrivelse
Terrænet er generelt let kuperet, flere steder med et kompliceret kurvebillede.
Men der er også tunneldale med stejle sider. Der er flere steder med mange
grusveje, tvangsspor til bæltekøretøjer og spor (hugninger), men også store
område uden markante ledelinjer. Bevoksningen består mest af nåletræer,
men der er også større områder med blandet bevoksning og mindre partier
med løvtræer. I øvelsesterrænet er der desuden store åbne områder med
græs. Tætheden er meget varierende, dels grundet selvsået opvækst, dels fra
stormfald og med en del små lysninger. Alt i alt et meget spændende og
afvekslende terræn!
Kontrolsystem
Stempling og tidtagning foregår elektronisk med EMIT system.
Deltagere der er tilmeldt med egen EMIT brik medbringer selv denne til start.
Øvrige vil få udleveret brik ved første start. Samme brik anvendes til alle
konkurrencer.
Tabt eller manglende aflevering af brik efter sidste konkurrence, medfører et
erstatningsansvar på kr. 500,00.
DOF’s reglement for brug af EMIT system er i øvrigt gældende.
Start
Der startes med 1 min. startinterval, dog således at der er 2 min. mellem
deltagere i samme klasse
SPRINT DISCIPLIN
Disciplinen afvikles således:
Orienteringsløb – 5 skud liggende – orienteringsløb – 5 skud stående.
Træffere markeres på løbskortet. Ikke trufne mål honoreres med strafrunde(r).
Ved målgang afleveres løbskortet.
Startprocedure
Fremkald 3 min. før starttid.
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I startøjeblikket tages kort fra respektiv kortkasse. Kortkasser er tydeligt
markeret med løbsklasse. Det er løberens eget ansvar at tage korrekt kort.
Der vil være løse postdefinitioner med IOF symboler til de som har en holder.
Udleveres ved starten.
Postdefinitioner er trykt på kortet med IOF symboler
Banelængder og postantal
Klasse
HA
HB
YOB
DA, ÆOB
OG, VET I
VET II
DB

Længde
3,5 km
2,7 km
3,0 km
2,6 km
1,9 km
1,8 km
2,5 km

Poster
16
11
14
13
10
10
10

Målestok
1:7.500
1:7.500
1:7.500
1:7.500
1:7.500
1:7.500
1:7.500

Maksimal løbstid
På alle baner 60 min.
Klassisk disciplin
Disciplinen afvikles således:
Punktorientering – 10 skud liggende – orienteringsløb – 10 skud stående –
målgang.
Transport til start
Arrangør søger for transport til start PO
Startprocedure
Fremkald 3 min. før starttid. I startøjeblikket udleveres kort til
Punktorientering.
Der vil være løse postdefinitioner med IOF symboler til de som har en holder.
Udleveres ved starten.
Postdefinitioner er trykt på kortet med IOF symboler
Punktorientering (PO)
Kortet er lamineret og på bagsiden påført deltagernr., navn og klasse.
Startstedet er markeret med rød trekant.
Banens længde er 3000 m. og markeret med blå/gul/blå snitzling. Banen må
ikke afviges mere end 5 m. Det er ikke tilladt at bevæge sig tilbage i banen.
Opgaven består i at kortfæste/kortlæse 5 punkter i banen og 5 punkter
udenfor banen og herefter indprikke dem og markere målene på det
udleverede kort.
Markeringen af målene skal ske indenfor indhegningen ved stationspunktet.
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Markeringen sker ved nåleprik gennem kortet samt på bagsiden af kortet at
trække en streg fra nåleprikket og til boks med aktuelt fortrykt nr.
Punkterne i banen er markeret med blå boks og punkterne udenfor banen er
markeret med gul boks og sigtestok. Målet udenfor banen er markeret med
orange/hvid postskærm. Der vil ligeledes være postbeskrivelse (IOF). Max.
afstand til punkter udenfor banen er 400 m.
Nål og pen er ophængt ved de enkelte stationspunkter, disse skal benyttes.
For hvert mm. der prikkes forkert vil løbstiden blive tillagt 1 min., dog max. 10
min. pr. mål
Samtale/samarbejde mellem deltagerne er ikke tilladt og kan medføre
diskvalifikation.
Ved mål for PO afleveres kort i kortkasse, EMIT enhed stemples og der
fortsættes til liggende skydning.
O-løb
Efter liggende skydning følges markering til start O-løb, EMIT enhed stemples
og løbskortet tages fra løbskasse. Løbskasser er tydeligt markeret med
løbsklasse. Det er løberens eget ansvar at tage korrekt kort.
Fra sidste post følges markering frem til skydebanen hvor stående skydning
afvikles. Efter skydning løbes der i mål. Husk at stemple målposten.
Væske
Der vil være væske i skiftet fra PO til skydning/O-løb og i mål
Banelængder og postantal
Klasse
HA
HB
YOB
DA, ÆOB
OG, VET I
VET II
DB

Længde
10,3 km
6,0 km
7,3 km
5,0 km
3,7 km
3,5 km
4,2 km

Poster
29
17
19
17
14
12
13

Målestok
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:7.500
1:7.500
1:10.000

Skydning
Efter PO skal der skydes 10 skud liggende.
Efter O-løbet skal der skydes 10 skud stående.
For hvert mål der ikke er truffet vil løbstiden blive tillagt 2 min.
Max. løbstid incl. PO og skydning
På alle baner 240 min., straftid er ikke medregnet!
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Stafet disciplin
Disciplinen afvikles således:
Orientering – 5 skud liggende skydning – orientering – 5 skud stående
skydning – skifte/mål
Træffere markeres på løbskortet. Ikke trufne mål honoreres med strafrunde(r).
Ved målgang afleveres løbskortet.
Stafetten gennemføres med 3 mandshold med undtagelse af dameklasser der
gennemføres med 2 mandshold.
Start
Kl. 10.00
Kl. 10.10

Start H/D og D
Start OB/OG og MIX

Gaflinger efter Farsta metoden
Deltagerne er selv ansvarlige for at tage det rigtige kort.
Der er IKKE løse postdefinitioner. Postdefinitioner er trykt på kortet
med IOF symboler.
Væske
Der vil være væske ved skydebanen.
Skydning
Til hver skydning (liggende og stående) skal der træffes 5 mål. Til hver
skydning har skytten 8 patroner til at ramme de 5 mål, 5 patroner opladt i
magasin og resten skal lades enkeltvis. Er der herefter mål som ikke er truffet
løbes tilsvarende antal strafrunder inden man fortsætter i skoven eller skifter
til ny løber/løber i mål.
Banelængder og postantal
Klasse
H/D
OB/OG
DA/DB
MIX

Længde
5,1 km
3,6 km
3,6 km
4,0 km

Poster
20
15
17
15

Max. løbstid
På alle baner 150 min.
Efterstart når klassen er afgjort
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Målestok
1:10.000
1:7.500
1:10.000
1:10.000

Stoholm Kultur- og fritidscenter

Afmærkning

Stævneplads

Afmærkning
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