Innbydelse
Sport8-sprintstafett
(KM i Vestfold)
lørdag 3. september 2016
Velkommen til vår heftige sprintstafett med masse moro – og i år også som KMsprintstafett for Vestfold. Arena blir ved Gon camping, ytterst på Østre Halsen. I år skal
du benytte din vanlige brikke, og du får lov til å løpe flere etapper.
Frammøte
Vi merker fra f.v. 303 ved Gloppe bru, like øst for Larvik sentrum. Arena er Gon Camping.

Tidsskjema
12:00–12:30 Start stafettklasser
Fra 13:30Premieutdeling (etter hvert som klassene blir ferdige)

Klasser og løyper (sprintstafett)
Klasser
KM
Etappefordeling
Lengde
Vinnertid totalt
H17
*
2-3 pers/ 4 etapper
1,8 km
40min (10*4)
D17
*
2-3 pers/ 4 etapper
1,8 km
44min (11*4)
H13-16
*
2-3 pers/ 4 etapper
1,8 km
44min (11*4)
D13-16
*
2-3 pers/ 4 etapper
1,8 km
48min (12*4)
H502-3 pers/ 4 etapper
1,8 km
44min (11*4)
D502-3 pers/ 4 etapper
1,8 km
52min (13*4)
H11-12
2 pers/ 2 etapper
2 km
30min (15*2)
D11-12
2 pers/ 2 etapper
2 km
30min (15*2)
Gafling på alle etapper i alle klasser, med unntak av D/H 11-12 som er ugaflet.

Slik løpes etappene
Stafetten kan løpes med 2 eller 3 løpere. En løper kan ikke løpe 2 påfølgende etapper. Dersom dere
er 2 løpere på laget, løper man annenhver etappe. Dersom dere er 3 på laget, fordeler man etappene
fritt. D/H 11-12 klassene har kun 2 etapper, men kan ha 2 løpere på 1.etappe.

Representasjon
Stafetten er for klubblag, men vi åpner for mix-lag på tvers av klubber i alle klasser. Dette gjelder kun
dersom klubbene selv ikke kan stille med egne lag. Begge klubbene skal inngå i klubbnavnet. Dette
støtter Eventor.
Mix-lag med både damer og herrer på laget løper i herreklassen. Mix-lag fra ulike klubber kan ikke
vinne KM-medaljer. Mix-lag i 17 og 50-klassene, får ikke premier.

Direkteløyper
Vi har i tillegg 2 direkteløyper med fristart mellom 11:30-13:00. Løypetilbudet er en A-løype og en Nløype uten videre klasseinndeling. Her er det ingen forhåndspåmelding. Pris 50,-kr.

Småtroll
Det blir tilbud om småtroll på arena sammen med direkteløypene. Pris 30,- kr.

Kart
«Gon», med ulike utsnitt av vårt sprintkart i området. 1:5000 med 2,5m. ekv. Kartet er tegnet av Jørn
Sundby, og er oppdatert til arrangementet. Digitaltrykk fra Konkylie Data.

Terreng
Terrenget på Gon er velegnet til sprintorientering, og ble benyttet til sprintstafetten også i 2013. Da
som «Prøve-NM sprintstafett». Gon innbyr til raske løyper med gode veivalgsmuligheter. Her er det
boligområder fra ulike tidsperioder som har ulike utfordringer. Det er videre flere skogsområder
innimellom som gir fine overganger i o-teknikken. Rundt arena er det en campingplass og et større
friområde med badestrand og svaberg.

Toalett
Er tilgjengelig på Gon camping. Ta av o-sko før du går inn.

Vask
Våtklutmetoden eller sjøbad fra stranda.

Påmelding
Vi benytter Eventor til påmelding og info – http://eventor.orientering.no/Events/Show/6457
Ordinær påmeldingsfrist er tirsdag 30.august kl. 23.59. Etteranmelding i Eventor er åpen frem til
torsdag 1.september kl. 20:00.

Lagoppstillinger
Eventor benyttes også til lagoppstilling. Denne skal leveres i endelig versjon innen fredag
2.september kl. 20:00. Kun endringer kan gjøres skriftlig på arena lørdag innen kl. 10:20 for alle
klasser.

Startkontingenter (pr lag)
D/H 11-12: 120,- kr
D/H 13-16: kr 240,D/H17, D/H40 og D/H60: kr 400,Etteranmelding og endringer etter ordinær påmeldingsfrist: Tillegg på 50 %. Klubbene faktureres etter
løpet.

Kvitteringssystem
EMIT-brikker benyttes for elektronisk kontroll og tidtaking. Brikkenummer må oppgis ved påmelding.

Premiering
Gavekort fra Sport8. I tillegg kommer KM-medaljer fra Vestfold o-krets.

Overnatting
Gon camping på arena har åpent i løpshelgen. De kan tilby både rom og hytter, i tillegg til ordinær
camping. www.goncamping.no

Kiosk
Det blir en kiosk på arena.

Organisasjon
Løpsleder
Løypelegger
EKT

Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no)
Per Olav Gulbrandsen
Tom Kristensen (2mkristensen@gmail.com)

