KÆRE DELTAGERE
Herunder følger en del praktisk info om
løbet. Vi anbefaler jer at læse det grundigt
og dele med jeres holdkammerater.
I tillæg til Deltagerbrevet skal I kende
indholdet af www.yacs.dk.
Spørgsmål stilles på
yetiacsilkeborg@gmail.com
Mvh Arrangørerne

GENEREL INFO
Udstyrsliste, program og anden info findes på hjemmesiden www.yacs.dk.
Spørgsmål stillet af deltagere op til løbet lægges på hjemmesiden under Q&A.

CHECK IN OG MÅLOMRÅDE
Indskrivning, indlevering af TA bags, bustransport til start og målområde er alt sammen på
Papirfabrikken.
Indskrivning foregår på Radisson Blu Hotel på Papirfabrikken
Deltagerparkering samt bad efter løbet foregår på Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg.
Der vil være adgang til skolen fra lørdag kl 7. Det vil være muligt at sove på skolen efter målgang.
Der er masser af parkering ved Langsøskolen. Undlad venligst at parkere på Papirfabrikken.
Alle hold skal medbringe en udfyldt ansvarserklæring til indskrivningen. Ansvarserklæringen er
vedhæftet denne mail. Der udfyldes 1 pr hold.
Deltagere under 18 skal ud over holderklæringen medbringe en Junior Ansvarserklæring
(vedhæftet) udfyldt af forældre/værge. OBS 1 erklæring pr DELTAGER!
Ved indskrivning udleveres bl.a. Roadbook, startnumre til cyklen, mærkater til TA-tasker og Race
bib.
Roadbook kan udleveres til enkeltpersoner. Roadbooken lægges på hjemmeside og facebook når
første mulighed for indskrivning åbner.
Der er varm mad i mål til alle deltagere fra kl 16.30-21. Vores gode samarbejdspartner Hotel
Radisson serverer, og vi kan garantere for at det er lækkert!!
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SKILL TJEK
Alle hold skal gennemføre skill tjek (klatreaktiviteter) for at kunne få lov at deltage i YACS 2018.
Skill tjek foregår på Papirfabrikken. Hvert hold har 20 minutter til rådighed. Holdene kan ønske
tidsrum ved indskrivning.

TA ÅBNE OG LUKKETIDER:
Holder der IKKE har været ved alle CP’er OG som ankommer til et TA før TA’ets åbnetid angivet I
Roadbook, får IKKE lov at fortsætte fra TA’et før det angivne tidspunkt.
Hold der har været ved alle CP’er i korrekt rækkefølge kan fortsætte løbet selv om TA’ets åbnetid
ikke er nået.
Hold skal have forladt et TA inden TA’et lukker hvis de vil fortsætte i løbet. Om nødvendigt må
holdet fravælge CP’er.
CUT OFF:
Lukketider for TA’er gælder som cut off igennem løbet. Vær opmærksom på at holdet selv skal
vurdere hvilke CP’er de må undlade for at overholde lukketiderne.
RUTEN
Forplejning: Holdet sørger selv for al forplejning. Det er ikke tilladt at udlægge depoter eller få
hjælp udefra. Indkøb i kiosker og lignende er tilladt, da det er ens for alle.
Registrering ved poster og i TA foregår med elektronisk tidtagning (SportIdent). En chip pr
holdmedlem.
Respekter naturen – vi låner den bare!
I må KUN cykle på stier angivet på kortet. I må gerne lægge mtb og løbe til posterne, hvis det
vurderes at være det bedste valg.
Privat jord, dyrkede marker, hegn og rødmarkerede områder osv. respekteres selvfølgelig og
betrædes ikke!
ALT affald tages med retur og puttes i skraldespanden. Der vil være skraldespande i skiftezoner
(TA)
Master hold vil have GPS tracking og kan følges på vores liveside på hjemmesiden.
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KORTET
Violet kryds på veje, betyder at vejen er forbudt at
færdes på, på den strækning der er markeret med
krydser.
Områder skraveret med violet er forbudte at færdes
i.
Grå områder på kortet betyder have/privat grund.
Det er forbudt at færdes på områder markeret med
grå på kortet.
Færdsel i/på forbudte områder straffes med sit down
tidsstraf.
Gentagne overtrædelser medfører diskvalifikation

Kortene vil hovedsagligt være af ovenstående type i varierende målestok. Fra 1:20.000 til
1:40.000. Det vil være angivet på kortet.
Der vil også optræde andre typer kort i varierende målestok

VINDER
Holdene rangordnes efter følgende kriterier:
Flest TA’er
Flest CP’er
Hurtigste tid
Posterne skal stemples i numerisk rækkefølge.
REGLER
Det forventes at alle deltagere er bekendt med DARUs standard regler, som findes her:
http://ar-union.dk/Pages/Show/23
Overtrædelse af reglerne: Forseelser som manglende obligatorisk udstyr, manglende brug af
sikkerhedsudstyr, og brug af forbudt navigationsudstyr, hjælp eller kort og lignende vil blive
straffet med diskvalifikation. Andre former for snyd fx færdsel på forbudte områder og lignende vil
blive straffet med sit down straf.
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UDSTYR
Der skal pakkes 3 tasker, der afleveres på Papirfabrikken inden start
Der må lægges energi i taskerne
Taske 1
-

Taske til Inlines og sikkerhedsudstyr.
Tasken skal medbringes på en af inlines etaperne
1 taske pr hold, max vægt 25 kg

Taske 2
-

Taske til kajak/kano udstyr
OBS. svømmevest skal også bæres på svømmeetaper
1 taske pr hold, max vægt 25 kg

Taske 3
-

Taske til MTB, trekking og klatre udstyr
1 taske pr hold, max vægt 25 kg

Pagajer
-

Bindes sammen og markeres med holdnummer

Padler
-

Bindes sammen og markeres med holdnummer

Svømmevest er obligatorisk på svømme og padle etaper. I møder ikke jeres TA tasker før I skal
bruge svømmevesten første gang. Så medbring vesten til starten I Viborg.
På en af trekking etaperne, en lang en af slagsen, ligger der et CP på en ø. Vanddybden mellem
fastland og ø kan være op til 2 meter, afhængig af vejvalg. Da vi testede denne del af ruten måtte
rutelæggeren svømme 10-15 meter. Rutelæggeren er 177 cm høj.
Svømmevest er IKKE obligatorisk på denne etape, så det er op til jer selv at vurdere om I vil
medbringe den eller en anden form for flyde anordning.
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KONTAKTINFO
Vi har mange frivillige hjælpere i gang. Send dem et smil og en venlig bemærkning. De gør alt hvad
de kan for at give dig en god oplevelse ☺ Ved problemer benyttes nedenstående kontaktinfo.
Kontaktperson under løbet:
Niels Witting ved tilskadekomst, nødsituationer, poster, kort og rute: tlf. 4029 5453
Information inden løbet, samt alternativt nødnummer Anna Movin: 4034 0861

________________________________________________________________________________
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