



Stavanger Orienteringsklubb Innbyr til 
Rankingløp i Sprintorientering  

Søndag 8.september 2019  
i Stavanger Sentrum 

Fremmøte: Domkirkeplassen i Stavanger. Ingen merking til samlingsplass. 
Svært god tilkomst også med barnevogn.

Parkering: Det henvises til offentlige parkeringsplasser, eks på jernbanelokket, men vi 
anbefaler alle som kan å bruke buke buss (1kr i Kolumbusappen denne dagen), med tog som 
er gratis denne dagen helt fra Egersund, eller kom med sykkel! 
Det er mindre enn 5 minutt å gå fra jernbanestasjonen til samlingsplass.

Samlingsplass: Ved domkirkeplassen og plass for klubbtelt på Østsiden av Domkirken.

Kart: Stavanger Øst / Byparken. 1:4000 2m ekvidistanse. Kartet ble kåret til «Årets 
sprintkart 2018» og er særdeles godt.

Terreng: Bymessig med gater i varierende struktur, trapper og nivåforskjeller, små 
parkområder. Kuperte partier.

Skotøy: Piggsko er ikke tillatt. Joggesko med eller uten knott anbefales.

 Kvitteringssystem: EKT. De som registreres uten brikke i Eventor blir tildelt leiebrikke. 
Leiebrikke 30 kr. Det er løse postbeskrivelser ved start. Backup-lapper finnes ved start. 

Start: Første ordinære start kl. 13.00. 1 minutts startintervall. Løpere i løype 4-7 har fri 
starttid. Kort avstand til start

Påmelding: På Eventor innen tirsdag 3. september kl. 23.59 https://eventor.orientering.no/
Events/Show/11175. Etteranmelding: På Eventor, innen fredag 6. september kl. 20.00. I 
nødsfall inntil 1 time før start i sekretariatet. 

https://eventor.orientering.no/Events/Show/11175
https://eventor.orientering.no/Events/Show/11175


Løyper og klasser: 

Løpere i løypene 4-6 får kart før start i sekretariatet, og kan også følges i løypene, men helst 
ikke før man har løpt selv. Det er ikke lagsposer. Nøyaktig løypelengde vil oppgis i PM. 

Startkontingent: 
-12 år: 80 / 80 kr 
13-16 år: 80 / 120 kr 
17 år -: 140 / 210 kr 

Faktura sendes klubbene etter løpet. Deltakere i Åpne klasser uten klubbtilhørighet betaler 
kontant eller med Vipps i seketariatet før start.

Premiering: I henhold til kretsens regler. 

Vask/garderobe: Våtklut, det er offentlige toaletter ved vågen (5kr) eller på 
jernbanestasjonen. 

Barneparkering: Ingen 

Salg: Det vil være mange salgstilbud i nærheten av samlingsplass (Miljøsøndag) 

Løypelegger/Løpsleder: Pål Bårdsen

Teknisk delegert: Knut Jonas Espedal

 Se ellers vår hjemmeside: http://o-klubb.no/ og kommunens side om Miljøsøndag: 
Kommunens side

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Nivå Løype Lengde Klasser

A 1 H17-

A 2 D17-, H15-16, H50, H60

A 3 D13-14, H13-14, D15-16, D50, D60, D70, H70, A-åpen*

C 4 D10, D11-12, H10, H11-12, C-åpen

N 5 D/H11-12N, D/H13-16N D/H17N

N 6 N-åpen

7 Småtroll

http://o-klubb.no/
https://www.stavanger.kommune.no/renovasjon-og-miljo/miljo-og-klima/gode-miljovalg-i-stavanger/miljosondag/

