Innbydelse KM nattorientering AOOK 2018
tirsdag 9. oktober
Bækkelagets SK Orientering ønsker velkommen til en spennende KM-natt i
fartsfylt og krevende nærterreng på Brannfjell! Det blir fellesstart med gafling
for klasse H17-20, H21, D21, D17-20, H50, H15-16 og D 15-16. Alle andre
klasser har individuell start.

Fremmøte:

Ekeberg, BSK-kontoret (bygningen sør
for Ekeberghallen).
Merket fra parkering sør for Ekeberghallen,
200m gangavstand.

Offentlig transport: Fra sentrum til Ekeberg kan både buss og trikk benyttes.
Buss 74, går hver halvtime til Ekeberghallen (100m fra arena)
Trikk 18 og 19, hvert 10. min til Sportsplassen (700m fra arena)

Samlingsplass:

Arena innendørs i BSK sine lokaler
Ingen garderobe og dusjmulighet.
Ingen o-sko innendørs!
Mål og samlingsplass stenger kl.22.00

Kiosk:

Enkelt salg. Kun betaling med Vipps.

Start:

Deltakere under 12 år, fri start kl 19.00-19.25
Fellesstart H17-20, H21, kl. 19.30
Fellesstart D21, D17-20, H50, H15-16, D15-16 kl. 19.40
Andre klasser individuell start fra kl. 19.45

Kart:

Brannfjell, printet 1:5:000, 5m,
revidert 2017 med god standard.

Terreng:

Lettløpt småkupert nærterreng med mye stier.
Krevende eliteløyper som byr på høy fart og rask orientering, men
med mye stier og avgrenset område er det et perfekt sted å starte for
de som ikke har prøvd nattorientering tidligere.

Poster:

Postskjermer, reflekser og emit touch free-enheter

Klasser og løypelengder:
Det tas forbehold om at løypelengder kan bli justert

H21*, H17-20* ..........................................................
D21*, D17-20*, H50,H15-16* ...................................
D15-16*, D40, Åpen A-kort ......................................
H13-14*, D13-14*, H/D15-20B, H/D21B …………...
D11-12 parløp, H11-12 parløp .................................
N-åpen …………………………………………………
* KM mesterskapsklasser

9,0 km med gafling (A)
5,5 km med gafling (A)
4,5 km (A)
3,0 km (B)
2,0 km (C/N)
2,0 km (N)

Premiering:

KM-medaljer i henhold til AOOKs regler.
Premier til alle t.o.m 12 år
1/3 premiering i klasser t.o.m. 16 år
Premiering til de tre beste i D/H 17-20 og D/H 21
Premiering til vinneren i veteranklassene

Påmelding:

I Eventor innen mandag 05.10 kl.23:59.
Mulighet for å leie emiTag for kr. 30,-.

Etteranmelding:

På løpsdagen innen kl.19:00 (med forbehold om nok kart)

Startkontingent:

D/H-16 og D/H15-20B kr. 90,- (etteranmelding kr.130,-)
Andre klasser kr. 160,- (etteranmelding kr.240,-)
Regning sendes klubbene etter løpet.

Løpsledere:
Løypelegger:
TD:

Simen Wästlund & Felix Breitschädel
Eskil Sande Gullord
Petter Fure, Oppsal Orientering

