PM

Rankingløp i Sprintorientering
Søndag 8.september 2019
i Stavanger Sentrum

Fremmøte: Domkirkeplassen i Stavanger. Ingen merking til samlingsplass.
Svært god tilkomst også med barnevogn og sykkel.
Samlingsplass: Vi har fått plassen på Nordsiden av Domkirken. Det er her også plass til
klubbtelt, og sekretariatet vil ligge her.

Kart: Stavanger Øst / Byparken. 1:4000 2m ekvidistanse, Utgitt 2018 med korreksjoner
2019. Kartet ble kåret til «Årets sprintkart 2018» og er av særdeles god kvalitet.
Terreng: Bymessig med gater i varierende struktur, trapper og nivåforskjeller, små
parkområder. Noe stigning i partier av løypa.
Skotøy: Piggsko er ikke tillatt. Joggesko med eller uten knott anbefales.
Start: Første start til være kl 13.00.

Det vil være startpost. Siden plassering av andres stands etter erfaring fra andre år kan være
litt unøyaktig kan avstanden fra start til startpost variere noe. Løperene vil sansynligvis
passere målpost før startposten, men informasjon vil bli gitt på samlingsplass.
Startintervall vil være 1 minutt.
Mål: Mål vil være på Domkirkeplassen, uten sluse til sekretariatet. Alle må huske å lese av
brikken etter målgang.
Premiering: Full premiering t.o.m 12 år, ⅓ premiering mellom 13-16år, ingen premiering
av voksne fra 17 år.
Løyper og klasser:
Nivå

Løype

Lengde

Ant. Poster

Klasser

A

1

3,1 km

25

H17-

A

2

2,6 km

20

D17-, H15-16, H50, H60

A

3

2,0 km

15

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

C

4

1,9 km

18

D10, D11-12, H10, H11-12, C-åpen

N

5

1,6 km

14

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

N

6

1,4 km

11

N-åpen

7

0,5 km

8

Småtroll

-

På kartet i løype 1-3 er det noen gater som er sperret av for å
gjøre Stavanger sentrum litt mindre gjenkjennelig. Dette er
markert på kartet som vist på siden her. Disse vil ikke være
markert på stedet, men er ikke tillatt å passere av løpere.
I deler av løpsområdet er det tillatt å kjøre, så alle må være
forsiktige ved krysning av veger. Alle løyper vi passere
Havneringen ved Oljemuseet, løype 5 og 6, her kan det være
biler, men siden det ikke er gjennomkjøring vil det være
begrenset. Alle må være forsiktige ved kryssing.
Forgjengeroverganger er vist på kartet som frivillig krysningspunkt.
Husk at kartet er et sprintkart, dvs. det er forbudt å løpe på
olivengrønne områder, passere doble sorte linjer og mørkegrønt selv
om det i løpsområdet framstår som passerbart i terrenget.
Påmelding: I Eventor https://eventor.orientering.no/Events/Show/11175
Pga en bug i Eventor kan det være problemer å melde på i Ny- klassene, og det er noen
klasser som ikke hører hjemme i oppsettet. Dersom dere ikke klarer melde dere på pga.
dette send påmeldingen til pal@bardsen.net
Vi ønsker alle hjertelig velkomne til Sprintløp!

