Innbydelse
VAREGG FLERIDRETT OG SAMNANGER IL ØNSKER VELKOMMEN TIL
SPORT8-NORGESCUP SPRINT FOR JUNIOR OG SENIOR
LØRDAG 19. AUGUST 2017.

Løpet har World Ranking Event (WRE) - status for H21- og D21-.
PUBLIKUMSLØP (NÆRLØP) MED FLEKSISTART UMIDDELBART ETTER
SISTE START I NC-LØPET.
Arena:

Østre Muralmenning i Bergen sentrum.

Ikke mulighet for oppsetting av lagstelt.

Kommer du med egen bil: se punktet Parkering under.

Kommer du til fots så er det adkomst via tillatte gater, se punktet

Terrengsperring under.
Parkering:

Start:

Ingen organisert parkering. Direkte tilkomst til arena fra parkeringshuset

Klostergarasjen – velg utgang merket «Klosteret»

Første start NC kl. 10.00. Ca. 10 minutter å gå fra arena til start.

Publikumsløp: 1. start etter at siste løper i NC-løpet har startet

(fra ca. kl. 13.00)
Klasser og løypelengder:

Norgescupklasser

Vinnertid

Startintervall

H21- (WRE)

15 min

1 min

D21- (WRE)

15 min

1 min

H19-20

15 min

1 min

D19-20

15 min

1 min

H17-18

15 min

1 min

D17-18

15 min

1 min

Publikumsløp

Vinnertid

H17-

Løper H21 - løypen

D17-

Løper D21 - løypen

H50-

Løper H19-20 - løypen

D50-

Løper D19-20 - løypen

H13-16

Løper H17-18 - løypen

D13-16

Løper D17-18 - løypen

Åpen klasse

Løper D17-18 - løypen

(flere kan løpe sammen)
Kart:

«Nygårdshøyden/Nordnes», utgitt 2016 / rev. 2017, offset trykk.

Målestokk 1:4.000, ekvidistanse 2 m.

Løpsantrekk og sko:
I henhold til NOF’s reglement. Sko med metallpigg er forbudt.
Terreng:

Løpsområdet strekker seg fra Torgalmenningen til Nordnesparken. Her er det

smug og trapper blandet med sterk kupering som gjelder. Underlaget vil i

hovedsak være asfalt og brostein, men også deler med gress forekommer. Ett
høydeparti strekker seg gjennom hele området og gir mulighet for å lage
krevende løyper både fysisk og veivalgsmessig. Alt ligger til rette for

krevende, varierte og spennende sprintløyper.
Terrengsperring:
På NOF sin side - link

Terrengsperring gjelder ikke for deltakere i publikumsløp.
Tidtaking:

EMIT touchfree, emiTag (gjelder også publikumsløp). Har du egen emiTag,

legger du denne inn i emiTag-feltet ved påmelding. Alle som ikke melder seg

på med egen emiTag får automatisk tildelt leiebrikke (pris kr. 30,-)
Enkelte løpere i NC-løpet skal løpe med GPS tracking.

Opplysninger om dette vil bli gitt i god tid før start.
Barneparkering:
Ikke tilbud om barneparkering.
Vask:

Våtklut.

Premiering:

NC-løp:

Gavekort fra Sport8 til 6 beste løpere i hver av NC-klassene.
Publikumsløp:

Ingen premiering (nærløp)
Salg:

Påmelding:

Sport8 vil ha salg av o-utstyr og treningstøy.

Tradisjonell kiosk.
Norgescup / WRE:

Publikumsløp:

http://eventor.orientering.no/Events/Show/6176
http://eventor.orientering.no/Events/Show/7666

Ordinær avgift ved påmelding innen søndag13. august kl. 22:00.

Husk å angi emiTag-nummer hvis du har.
Etteranmelding:

Via Eventor innen onsdag 16. august kl. 22:00.
Påmeldingsavgift:
Løpere i Norgescup: kr. 260,- (Etteranmelding / endring: kr. 390,-)

Deltakere i klubber fra nasjoner utenfor Europa betaler halv startkontingent.
Løpere i Publikumsløp:

H/D17-, H/D-50, Åpen klasse: kr. 75,- (Etteranmelding: kr. 110,-)

H/D13-16: kr. 30,- (Etteranmelding: kr. 45,-).

Faktura sendes etter løpet i henhold til påmelding.
Løpsleder:

Sverre Ottesen, e-post: sverre.ottesen@gmail.com (telefon 976 19 460).

Løyplegger:

Ronny Rykkje

Kontrollør:

Jan Kocbach

TD:

Jan Arild Johnsen

Informasjon: Opplysninger om løpet via e-post til løpsleder.
Hjemmeside: www.nmultra2017.no

