Midtjysk Turnering
Regler

Midtjysk Turnering (MjT) er et bilorienteringsløbs samarbejde mellem klubberne BOAS,
RAS, IMK, KOM, DMKA, og AAS. Løbsserien er åben for alle.
Formålet med turneringen er at fremme interessen for bil-O løb i området.
Det primære formål er at skabe gode muligheder for nye i sporten, ved at lave løb i
nærområdet.

Midtjysk Turnering
i Bilorienteringsløb
Foto: Bjarne Andersen

Der køres efter DASU´s gældende reglement.
På hverdage må løbene maksimalt være 35 kilometer lange, helst mindre for
T, D og C klassen. Pas på at B-ruten ikke bliver for svær!
Man kan maks. køre i T-klassen i 12 måneder.
For at mindske arbejdsbyrden for løbslæggerne, kan M, A, og B klasserne køre den
samme rute.
I de mørke måneder kan løbene afvikles på lørdage/søndage.
Der gives point til medlemmer af de arrangerende klubber efter følgende skala:
50-48-47 o.s.v.
Selv om der køres samme rute tildeles klasserne point enkeltvis,
deltagere med de højeste point modtager en 1. præmie. Deltagere med næsthøjeste
point tildeles 2. præmie o.s.v. Antal af præmier følger minimum DASU reglement.
6 af de 10 løb er tællende i den samlede stilling.
For at blive præmieberettiget skal man have gennemført mindst 6 løb.
Løbsledelsen tildeles 48 point.
Anmeldelsesfrist bør være 1 døgn før første start (for at spare tryksager). Er der ønske
om efteranmeldelse, så kontaktes løbsledelsen
I år 2019 er det AAS, der er listefører:
Resultatlisten skal sendes til AAS senest 1 uge efter det enkelte løb.
E-mail.: hans49jakobsen@gmail.com
Startgebyret er: maks. 100.- kr. pr. mandskab.
Ved åbne løb betales det fastlagte startgebyr.
Det er ikke nødvendigt at præmiere i det enkelte løb.
For hvert startende hold (kun de der kan få point), betales 20.- kr.,
som går til samlet turneringspræmiering.
Der betales ikke præmiepenge for T-klassen.
Præmiepengene skal sendes til AAS, Hans Jakobsen,
senest 1 uge efter at løbet er afviklet. Beløbet kan også overføres via Mobile Pay
(5195 9231), eller til konto 1688 - 3230504597.
Der præmieres efter DASU´s reglement.
Præmierne uddeles ved årets sidste løb i turneringen.
Der er ikke samlet præmiering for T-klassen.

Fart med fornuft

1. afdeling

mandag den 18. marts

6. afdeling

mandag den 7. oktober

Løbsleder: Anders Fisker
Tlf.: 2984 0948
Mail: acf@bknet.dk

Løbsleder: Kurt Rasmussen
Tlf.: 4040 0316
Mail..kurt8450@gmail.com

2. afdeling

7. afdeling lørdag den 19. oktober
Tæller også til JFM.

mandag den 8. april

Løbsleder: Ole B. Pedersen
Tlf.: 8773 5152
Mail: olebechmann@privat.dk

3. afdeling

mandag den 20. maj

Løbsleder: Kim S. Jensen
Tlf.: 2161 6280
Mail: skiffard@stofanet.dk

8. afdeling

søndag den 3. november

Løbsleder: Lars Vinther
Tlf.: 5170 1483
Mail: larshvinther@gmail.com

Løbsleder: Hans Jakobsen
Tlf.: 5195 9231
Mail: hans49jakobsen@gmail.com

4. afdeling

9. afdeling

mandag den 19. august

søndag den 24. november

Løbsleder: Frank Kjeldsen
Tlf. 3020 4659
Mail: frankkjeldsen51@gmail.com

Løbsleder: Bernd Thrysøe
Tlf.: 2398 3648
Mail: bernd.t8722@gmail.com

5. afdeling

10. afdeling

mandag den 9. september

Løbsleder: Brian Nielsen
Tlf.: 2991 2467
Mail: benteogbrian@mvb.net

lørdag den 28. december

Løbsleder: Egon/Poul Brøndum
Tlf.: 6018 8701
Mail: salontot@hotmail.dk

