Velkommen til Sørmarkstafetten 2019
Torsdag 13. Juni 2010
Stavanger Orienteringsklubb inviterer også i år til
Sørmarkstafetten, og håper på minst like god
deltakelse som i fjor.
Sørmarkstafetten er en orienteringstafett med 3 etapper,
tilpasset slik at det er etapper som passer for alle. Det er
også mulig å løpe to sammen på alle etappene. Vi håper i år
på bedre oppmøte også fra
den eldre garde!
Samlingsplass: vil i år være
på marka på toppen av
Auglendshøyden. Dette vil
også være område for start/
veksling og grilling etter løpet.
Det vil være merket til
Samlingsplass med
merkebånd fra bommen ved
enden av vegen forbi
Oljedirektoratet.
Påmelding: På eventor https://eventor.orientering.no/
Events/Show/11501 Helst i god tid før fristen!
Det er gratis deltakelse for alle som vil være med!
Det er en stor fordel om alle melder på lagene så tidlig som
mulig, også lag som mangler løpere så er det enklere å fylle
opp lag på løpet.
Oppmøte 17:30, fellestart alle løyper kl 18:00.

Terreng: Løypene går i området rundt
Auglendshøyden. Området er lettløpt, med mye
stier, og av varierende vanskelighetsgrad.
Klasser:
Antilope: 3 etapper A-C-A vanskelighetsgrad
Gepard: 3 etapper C-Ny-C vanskelighetsgrad
A løypene har gafling, ikke gafling i C og Ny løypene
Det er mulig å mikse lag mellom klubber, vi har heller ingen
krav til alder eller kjønn på et lag, men kjekt med flere jevne
lag!
Løypelengder:
A - 2,1 km
C -1,6 km
Ny -1,6 km
Det er mange poster i terrenget så sjekk kodene - som
vanlig i stafett er det IKKE løse postbeskrivelser.
Startnummer: Alle lag løper med startnummer, disse blir
delt ut på samlingsplass.
Start: Det blir fellestart i begge klasser. Fellestrart kl 18:00
Veksling: Innkommende løper finner kart merket
lagnummer i vekslingsområdet og leverer dette til neste
etappe før en selv stempler i mål. Framgangsmåte vil vises
før start.

Deltakelsen er gratis for alle!
Vi håper på stor deltakelse
fra alle lokale klubber, også
klubbløse og bedriftsløpere
er velkomne og håper at
mange blir med helt til slutt.
Vi fyrer opp grillen ved
fellestarten. SO har grillmat
for egne løpere, og håper at
de andre klubbene tar med grillmat til sine deltakere.
Kontakt Pål Bårdsen på epost: pal@o-klubb.no eller telefon
951 76 592 om du har noen spørsmål.
Velkommen

