Aust-Agder orienteringskrets
inviterer alle O-veteraner i Aust-Agder til

VETERANLØPET
fredag 15. juni 2012
Samlingsplass:

Myra grendehus. Merket fra rundkjøringer på Harebakken.

Start:

Fri start kl 17.00 – 18.00 i alle løyper.
5-10 minutter å gå fra samlingsplass til start.
Startintervall 1 minutt i hver løype.
Kartet utleveres i startøyeblikket.

Påmelding:

Forhåndspåmelding til veteranklassene i Eventor eller til Terje Urfjell,
e-post terje.urfjell@devoteam.com eller mobil 97599806 innen tirsdag 12.
juni. Direkte påmelding i åpne klasser på samlingsplassen kl. 17.00 – 17.30

Påmeldingsavgift:

Kr 70,- Betales ved frammøte

Etteranmelding:

Senest løpsdagen kl 17:30 mot tilleggsavgift kr 30,(gjelder kun veteranklasser).

Kart/terreng:

Uglebo M = 1:5000, ekv. 5 m, sist revidert 2009.
Terrenget er småkupert og lettløpt skogsterreng.

Klasser og løyper:

D35 –
2,2 km.
H40 –
3,2 km.
Åpne klasser 2,2 km og 3,2 km.

Kvitteringsmetode:

EMIT-systemet benyttes. Brikke kan leies ved påmelding for 20 kr.

Resultater:

Fra og med 2012 brukes Eventor som terminlistesystem i o-Norge. Alle
løp på terminlista vil bli registrert i Eventor i god tid før løpet, og
innbydelse og resultater fra alle løp vil kun være tilgjengelig gjennom
Eventor. http://eventor.orientering.no

Premiering:

Vandrepokaler i veteranklassene.

Løpsleder:

Terje Urfjell, tlf 975 99 806
e-post: terje.urfjell@devoteam.no

Løypelegger:

Glenn Ager-Wick

Premieutdeling/
servering

Etter løpet blir det premieutdeling med utdeling av vandrepokaler til
vinnerne av veteranklassene. Det vil bli kiosk med servering av enkle
varmretter, kaffe og kaker

GENERELT OM VETERANLØPET
Veteranløpet har vært en fast tradisjon i Aust-Agder okrets siden 1973. Kretsstyret setter opp vandrepokaler i
klassene D35- og H40-. De nåværende pokalene ble
satt opp i 2008 og skal gå over 5 år. Det vil si at årets
veteranløp vil avgjøre hvem som vinner dem til odel og
eie. Pokalene vil bli delt ut ved premieutdelingen etter
løpet.
Løpere 35 år og eldre i dameklassen og 40 år og eldre i
herreklassen konkurrerer om pokalene. For deltagere som
fyller 35 år (damer) eller 40 år (herrer) i kalenderåret,
noteres anvendt tid. Eldre deltagere får et fradrag i anvendt
tid på 1 minutt for hvert år de er eldre enn dette. De resultater
som da fremkommer, legges til grunn for poengberegningen.
Vinneren i hver klasse får 25 poeng, nr. 2 får 24 poeng osv.
ned til nr. 25, som får 1 poeng. Den løperen i hver klasse som
etter 5 år har flest poeng, får pokalen i sin klasse til odel og
eie. De 4 beste løpene teller. Dersom to eller flere står likt i
poengsum etter 5 år, går pokalen til den som har flest
førsteplasser. Står de fremdeles likt, ser man på antall
andreplasser, osv.

