PM for sprintløp ONSDAG 2. mai 2018
Sprintcup løp 2
Vestmjøsa-cup løp 1
Klubbmesterskap sprint for arrangørklubbene
Klasser og løyper:








Løyper
N – 1310 m (6 poster)
C – 1290 m (6 poster)
B – 1710 m (9 poster)
A – 2350 m (14 poster)

Klasser
N-åpen
D/H -12

D/H 13-16 
D/H 17-, D/H 40-, D/H 50-, D/H 60-, D/H 70-, A-åpen

Arena:

Parkering og arena på Kopperud skole, Vestre Totenveg 234 – 236,
2817 Gjøvik (GPS-koordinater: 60.76904º N, 10.67554º Ø). Ingen merking.

Toaletter:

Ingen toaletter på arena.

Terreng:

Boligområde med jevnt over lite trafikkerte veier. Ingen av løypene har naturlige veivalg
som innebærer kryssing av veier med mye trafikk, men utvis allikevel forsiktighet. Husk at
private eiendommer/hager som er avmerket med «hagegrønt» på kartet er forbudt å
passere/bevege seg inn på. Overtredelse medfører diskvalifikasjon. Eksempelvis er den
tynne, mosegrønne delen mellom husene midt på kartutsnittet under forbudt å passere.

Kart/løyper: Kopperud skole (utsnitt av sprintbasen Gjøvik), utgitt 2013. Målestokk 1:5000,
ekvidistanse 2,5 m. Kartet er generelt av god kvalitet, men det er enkelte lekeapparater av
nyere dato som ikke er avmerket på kartet. Slike apparater betegnes ofte som «spesiell
detalj» og symboliseres med et svart kryss (som på kartutsnittet over). De to lengste
løypene inneholder en eller flere sløyfer, noe som betyr at enkelte poster skal besøkes flere
ganger. Husk å stemple på posten hver gang. Eksempel på sløyfer av typen «sommerfugl»
er vist under (fra et annet løp, for illustrasjonens del):

Start:

Fri start i tidsrommet kl. 18.00 – 18.45. Start er i umiddelbar tilknytning til arena, derfor
ingen merking til start. Kartene for klassene N-åpen og D/H -12 hentes på arena. De
resterende klasser får kart i startøyeblikket på start.

Resultater/
strekktider: Legges ut på Eventor umiddelbart etter løpet. Utover «strekktidslapp» er det ingen
resultatservice på arena. Det blir muligheter for å legge inn GPS-spor på Livelox etter
løpet.
Poster:

Sprintbukker benyttes. Ingen merking fra sistepost til mål.

Løpsleder:

Are Strandlie, tlf 41000699.

