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Tider för Dundret trofen/DM är 10-12 juni, Fredag till söndag

Vi samlas vid 10.00 på Nordtoppen på fredagen,
och hoppas på att börja flyga vid 10.30.

NB! De som vill använda GPS måste ladda dem innan med waypoints (från hemsidan),

Preliminärt avslutas Trofen och DM 1800 på söndagen

Vi har återigen bokat boende i OK-sarvens klubbstuga med tillgång till bastu och pingis. ta med, lakan, handduk,
öronproppar och ögonbindel. Luftmadrass kan vara bra, då en del madrasser var rätt tunna.

Boendekostnad: Det kommer troligen bli ca 100 SEK per natt för logi. Billigare om vi blir många. Transport upp på dundret: vi
kommer troligen att ha tillgång till en större jeep för transporten från landing till start.

Tävlingsform:
vi filar fortfarande på punkt-poängsamlingsformeln. men i princip kommer vi att följa dessa regler :

Tävlingsformat DM:
Poängsamling och distansflygning. Varje dag kan vändpunkter samlas.

- Punkter som börjar på D ger 50 poäng
- Punkter som börjar på E ger 100 poäng
- Punkter som börjar på F,G,H,I ger 300 poäng

- Undantag: Vid start från NO (nära SNO080) gäller ej punkt D04(D04080). Vid start från SV (nära SSV080, ÅkePåToppen) gälle
ej punkt D09(D0982)
- Man får bara räkna en punkt en gång per dag
Distanser flugna ger 1 poäng per 100 meter om de överstiger 5 km ( e.g 4.9 km ger 0 poäng, 13.2 km ger 132 p, 43.5 km
ger 435 poäng)

Övrigt: Distans km räknas enligt uppladdning i "loggboka", Fridistans(inga brytpunkter) . Punkt och distanspoäng summeras
varje dag. Flera flyg är tillåtna var dag, (varje punkt räknas dock bara en gång.) DM vinnare blir den som har högsta
sammanlagda poängsumman efter de tre tävlingsdagarna.

Not : poängfördelningen kan justeras vid första briefingen.
GPS-verifieringsdetaljer Cylindrar med 400 meters radie används, 0 meter felmarginal. Vändpunktstagning kräver minst en
tracklog-punkt inne i cylindern ( flygande).
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Datakablar: ta med egen datakabel om du inte har mini-USB på GPSen. GPS-modellen måste dessutom stödjas av
programmet GPSDUMP. --

Waypoints laddas hem från glidflygarna hemsida, ladda upp dem i din GPS innan första briefing på fredag morgon. <länk>

Tävlingformat Dundrettrofen:
ett enklare format för alla. Vi tävlar i antal flyg längre än 30 sekunder.
Flyg över midnatt(klockslaget) räknas dubbelt.

Kontakt ; Jonas Svedberg 0730783287
Inger Mattsson 0703184175

---

Nedan en bild över de lokala Waypoints ladda hem och skriv ut och plasta in!
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