PM
VM-UTTAK
4. løp NORGESCUP senior
31. MAI 2012
Ringerike o-lag ønsker vel møtt!
Arena og parkering: Helgerud skole, parkering ved arena.
For veibeskrivelse og kollektivmuligheter se innbydelse.
Terreng:
Terrenget består av to ulike terrengtyper:
1. En stor grusavsetning med flat furumo, dødisgroper og markerte grusrygger. Svært god
løpbarhet.
2. Åsrygg med barblandingskog med innslag av hogstflater og ungskogsområder. Middels til
god løpbarhet. En god del stier. I sør boligområde.
Kart:
Kart Oppenåsen - Kilemoen, opprinnelig synfart 2010 og utgitt 2011. Oppdatert våren 2012,
særlig med nye hogstflater og slep.
Kartet er av jevnt god kvalitet.
Etter stormene i vinter var det i deler av området betydelig vindfall. Nye hogstflater og
tydelige slep etter uttak av vindfall i vinter og vår er med på kartet. På furumoen har det vært
kjøring og uttak av tømmer etter at kartet er trykt. Hogstflater, halvåpne områder, har som
regel noe lauvoppslag og/eller hogstavfall som gir noe nedsatt løpbarhet, men bare unntaksvis
så mye at det er markert på kartet.
Løyper:
Klasse Stipulert vinnertid
D 2170 min
H 2190 min

Lengde
10,3
14.9

Antall poster
20
31

Væskeposter
2
2

Deltakerkonvolutter og startnummer:
Deltakerkonvolutter med startnummer og PM deles ut fra sekretariat på arena.
Start, utdeling av EmiTag og GPS:
Det er ca 3 km fra arena til start, hovedsakelig på grusvei og sti, merka med blå og hvite bånd
sørøstover fra arena. Ved start er det vann og do.
På vei til start, ca 100 m før start, er det utdeling av EmiTag og back-up-lapp, samt GPS til
sida løpere. NB: Display-brikker kan ikke brukes. GPS er klar ½ time før løpernes starttid.
Startintervall 2 minutter, og 3 minutter for sida løpere.

Startprosedyre:
3 minutter før tidsstart opprop med sjekk av brikkenummer, startnummer, EmiTag og
eventuell GPS.
2 minutter før tidsstart utdeling av løse postbeskrivelser, nulling brikke.
Kartet tas i startøyeblikk. Merka løype til startpost ca 200m
Væskeposter: Det er væskeposter med vann, jf løypeoversikt på forrige side.
Kryssing av vei: Løperen skal krysse bilvei på vei til start og i løypa. I tillegg vil de komme i
kontakt med trafikkerte boligveier. Kryssing og løping langs trafikkerte veier skjer på eget
ansvar – vis aktsomhet.
Forbudte områder: Forbudet områder markert på kartet er forbudt for løperne: Hager og
gårdstun, forbudte områder markert med vannrette sorte streker (industriområder, grustak og
steinbrudd) og dyrka mark. Et område er markert forbudt på løpskartene med lilla skravur.
Kvittering og tidtaking: Kvitteringssystem Emit. Tid tas når mållinje passeres (EmiTag).
Innsamling av kart: Løpskart samles inn inntil start for siste løper. Fram til da skal heller
ikke kart over området, inklusiv eldre kart, være framme på samlingsplass.
Resultater: Livesenter opprettes for løpet, se www.ringerike-o-lag.no eller
www.orientering.no Resultatene legges ut på Eventor
Vask: Det er garderober med dusj i skolebygget. Ikke gå inn med o-sko..
Salg: Frukt, kaker, pølser, brus, kaffe med mer
Ringerikskarusellen: Samtidig med VM-uttaksløpet arrangeres det løp i den lokale
Ringerikskarusellen i området.
Løypelegger: Olav Høgset
Løpsleder: Morten Dåsnes, tlf 41618459
Klubbkontrollør: Lars Inge Arnevik.
TD: Jan Arild Johnsen
Jury: Frode Balchen, NOF, Arne Tiltnes, Tyrving, David Løver, Modum

