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Tävlingar
Skaraborgsmästerskap skall årligen hållas i disciplinerna Sprint, Medel, Lång, 
Natt och Stafett  och arrangeras  enligt  fastställt långtidsprogram.
Skaraborgsmästerskap ska hållas på distriktstävling eller nationelltävling utan 
elitklasser, ej i samband med annan mästerskapstävling (ex. DM) eller tävling 
med elitklasser.

Deltagande 
Löpare från andra geografiska områden får delta i tävlingsklasser, men endast 
löpare som representerar Skaraborgsförening kan erövra mästerskapstiteln. 

Plaketter 
VOF:s kansli ansvarar för plaketter, inkl gravering. Kostnaden faktureras 
arrangören. Extra löpare i segrande stafettlag ska erhålla plakett. Minst två 
startande från Skaraborg krävs för att medalj ska utdelas i respektive klass. 
Vid stafett skall minst två föreningar från Skaraborg starta med lag i klassen 
för medalj ska föräras segrarna. 
Nyhet fr o m 2021: Plaketter tilldelas endast klasserna DH10 - DH21

Klasser 
Lång  HD 10-85 
Medel  HD 10-85 
Natt  HD 10-85* 
Sprint  HD 10-85
Stafett, se nedan
*Nattarrangör äger rätt att inbjuda till veteranklasser (+35 år) med 
10-årsintervall. Ex. D35, D45, D55... osv

Stafett 
Klasser: Öppen, propaganda och DH12, där propaganda klassas som 
motionsklass och därmed renderar seger i denna klass inte något 
mästerskaptecken. Mästerskaptecken utdelas endast för Öppenklass och DH12.
Stafetten löps över 3 sträckor i alla klasser.

För Öppen klass gäller:
Minst en sträcka skall löpas av dam(er) eller ungdom(ar) (max 16 år).
Sträcka 1 och 3 är gafflade. Sträcka 2 är rak och får löpas av upp till 3 deltagare.
Om sträcka 2 väljs att löpas av dam/ungdom skall samtliga vara dam/ungdom.
Om sträcka 1 eller 3 väljs att löpas av dam/ungdom får sträcka 2 blandas fritt

För Propaganda gäller:
Sträcka 2 får löpas av upp till 3 deltagare.
I laget får ingå löpare med valfri ålder och kön.
Sträcka 1 och 3 är gafflade, sträcka 2 är rak

För DH12 gäller:
Samtliga sträckor är raka/ogafflade. Sträcka 2 får löpas av upp till 3 deltagare.
Laget skall bestå av löpare med en ålder av högst 12 år.
Laget kan bestå av flickor och/eller pojkar.

Kartskalan (för stafett) ska vara 1:7 500 för alla klasser.

Avgifter
Avgifter får tas ut enligt taxa fastställd av Svenska Orienteringsförbundets 
anvisningar.

Arrangören bestämmer inom angivna intervall anmälningsavgiften för varje 
kategori. 

För stafett tas avgift med fördel ut per anmäld löpare framför per anmält lag.

Rekommendationer för stafett enligt nedan:

Klass Banlängd (ca) Svårighet Gafflingar
Öppen 4,5 - 2,5 - 4,5 Blå - orange - blå 1 och 3 gafflat, mittsträckan rak
Propaganda 3,5 - 2,0 - 3,5  Orange - gul - orange 1 och 3 gafflat, mittsträckan rak
DH12 2,0 - 2,0 - 2,0  Vit - vit - gul Ingen gaffling


