PM
Start:

N-løpere kan starte fra klokka 13:00. Første start for KM-klasser er 14:00 med
start i henhold til startliste. Øvrige klasser har fri start etter at KM-løpere har
startet. Startfunksjonær registrerer alle som starter for å ha kontroll med hvem
som er ute i løypa. N-løpere får utdelt kart i sekretariatet, vennligst hjelp til med
å huske dette.
Følg gule merkebånd til start, 10 min. å gå fra samlingsplass til start.
Oppvarming gjøres i skiltet oppvarmingsområdet ved start.

Forhåndspåmeldte
i Eventor:

De som er forhåndspåmeldt i Eventor sjekker at opplysninger er korrekt på
startlista og går til start. Feil meldes til påmeldingsfunksjonær.

Direktepåmelding:

Direktepåmelding tidligst kl. 13:00 hos påmeldingsfunksjonær for utdeling av
påmeldingslapp. Fyll ut og returner den ene halvparten. Den andre halvparten
tas med til start og leveres til startfunksjonæren.

Målgang:

Merket fra sistepost med hvite Silva-merkebånd. Målgang skjer ved å legge
brikka på 100-bukk. Gå deretter til sekretariatet for å lese av brikka, to
avlesninger. Alle må lese av brikka som en sjekk at alle er kommet vel inn fra
løypa.

Løse postbeskrivelser:

Det er løse postbeskrivelser på start for Løype 3, 4 og 5.

Tegning av løyper:

I tilfeller hvor streken på kartet mellom to poster går over en «tredje» post, så er
streken brutt ved den «tredje» posten.

Forbudt område:

Vi presiserer at i sprintløp så er det helt forbudt å løpe der det er markert som
hage på kartet. Dette gjelder selv om det kun er mulig å unngå hage ved å ta
lange veivalg rundt. Dette er en del av konkurransemomentet i sprintorientering.

Trafikksikkerhet:

I første del av alle løyper er det strekk som enten krysser eller går langs en
trafikkert vei i boligfelt. Vær oppmerksom på biler!
På slutten av løpet krysser alle løpere Grooseveien (miljøgate). Vær
oppmerksom og forberedt på å bli stoppet om Imås-funksjonæren anser at
det er nødvendig.

Premier til og med 12
år:

Alle som er 12 år eller yngre møter opp ved småtrollbordet etter målgang for å
motta premie.

KM-medaljer:

Medaljeutdelingen blir etter at medaljefordelingen er avgjort i alle KM-klasser.
Vi oppfordrer alle til å overvære utdelingen.

Jury/klage:

Den oppnevnte juryen består av følgende personer:
Christine Mikkelsen, IK Grane
Glenn Ager-Wick, IK Grane
Johannes Bakke Aashamar, Kristiansand OK
Eventuell klage leveres skriftlig til løpsleder Per Kristian Tømt, som da vil be
Jury om å tre sammen.

Toalett:

Toalettbygg rett ved den røde bygningen inntil parkeringsplassen.

Kafé:

Restauranten har åpen med salg av kaffe, brus og is. Vennligst ikke bruk lokalet
til vanlig opphold.

Småtroll:

Småtrolltilbud med premie. Avgift 20 kr. Løypa er merket med blå merkebånd.

Sprintstafett:

Starttidspunkt mellom 15:00 og 15:15, etter at de fleste er i mål på KM Sprint.
For påmelding og annen info, se eget oppslag på samlingsplass.

