Stavanger Orienteringsklubb inviterer til
Lagskonkuranse, Ungdomsstafett
og individuelle løyper for voksne
Tirsdag 24 august 2021 på Krossberg
Frammøte: «Speidermarka» på krossberg
Parkering: Krossberg parkeringsplass, ca 100m fra samlingsplass.
Løpstype: Lagskonkuranse for barn og Ungdomsstafett samt ordinært nærløp for voksne.
Kart: Krossberg, målestokk 1:5000, ekvidistanse 2,5m. Utgitt 2015, oppdatert i forbindelse
med løp. Kartet er i sprintnorm.
Terreng: Stirikt og lettløpt skogsterreng, kupering i deler av terrenget og noen steder tett
undervegetasjon nå på høsten.
OBS! Alle deltakerene vil krysse en lett trafikkert vei, så alle løperene må være forsiktige
ved kryssing. Vis også hensyn til turgåere på turstiene i området.
Kvitteringssystem: Emit (ikke Emitag)
Start:

Lagskonkuranse fellestart kl 18:00
Ungdomsstafett

Fellestart kl 18:15 etappe 1
Fellestart kl 18:25 etappe 2
Fellestart kl 18:35 etappe 3

Nærløp. Fleksistart fra kl 18:00
Start er ved samlingsplass.

Løyper og Klasser:
Lagskonkuranse for barn til og med 12år+
Laget består av mellom 35 deltakere som deler på en brikke og får poeng for hvor mange
poster i postplukk de er innom på i løpet av 45 minutter. Postene gir 1,5 eller 10 poeng. 5
aktivitetsposter er inkludert. Bruker et lag lenger tid enn 45 minutter mister man 1
poeng/minutt.
(Det er så mange poster at ingen vil klare å ta alle postene innen denne tiden.)

Ungdomstafett for ungdom mellom 13-16år(+/-)
Ett lag består av minst 3 løpere av begge kjønn. Det er fellestart pr etappe (1. etappe kl
18:15, 2. etappe kl 18:25 og 3 etappe kl 18:35). To løpere kan gjerne løpe sammen eller
parallelt på alle etappene hvor den beste tiden av de to løperene teller.
1. etappe C-nivå
2. etappe C-nivå
3. etappe B-nivå
Lag kan settes sammen uavhengig av klubbtilhørighet.
Nærløp for voksne
Lang løype A/B nivå -Lengde 4 km
Kort løype A/B nivå – Lengde 2,5 km
Påmelding: I Eventor fram til 23.59 dagen før arrangementet.
Lagskonkuranse og Ungdomstafett: https://eventor.orientering.no/Events/Show/15346
Nærløp: https://eventor.orientering.no/Events/Show/15272

Lagoppstillinger: For Ungdomsstafett innen kl 15:00 løpsdagen, for Lagskonkuranse innen kl
17:45
Startkontingent: kr 30,- pr løper. Regning sendes klubbene etter løpet. Bedriftløpere og
andre betaler på løpet med Vipps.
Løypelegger: Pål Gjerden
Løpsleder: Bjørn Alsaker, telefon 994 69 393, e-post bjorn.martin.alsaker@gmail.com
Velkommen

