PM BLÅVEISSPRINTEN 2017
VELKOMMEN TIL BLÅVEISSPRINTEN 2017
KART:
Kråkerøy målestokk 1:10 000(1:7500), 5m ekvidistanse, sist synfart 2016 til Blodslitet.
Det er klassene D/H 50- som skal løpe på 1:7500
TERRENG:
Kråkerøy er et kystterreng med kombinasjon av berg i dagen med glissen furuskog og
granskog. Terrenget er oppstykket av jorder og veier, og med detaljrike områder innimellom.
ARENA:
Parkering like ved samlingsplass, kr 20,-.
Arenaen er på asfalt og under tak.
Toaletter og dusj innendørs. Husk å ta av piggsko før man går inn!
Barnepark og småtroll ved samlingsplass.
Sjekk om brikka fungerer etter vintersesongen! På arenaen vil det være en «nullerenhet»
som brikka legges ned på. Hvis det blinker på avlesningsenheten, så er brikka ok!
SALG
Mineralvann,kaffe,kaker,sjokolade vafler, pølser, frukt og nøtter selges.
START:
1900 meter å gå til start. Følg rødhvite bånd. Løperne vil krysse trafikkert vei til start. Se dere
godt for ved krysningen.
Første ordinære start klokken 11.00. Startlister legges ut på Eventor dagen før. Det kan
forekomme endringer helt opp mot start, så løpere må sjekke startlister ved ankomst til
samlingsplass. Det er disse listene som gjelder.
De som skal løpe direkteløyper må møte opp og melde seg på før kl 10.00. Alle direkteløyper
har fristart mellom 10.00 og 12.30.
N-åpen har fri starttid og kan starte opptil 1 time før ordinær start, fra kl 10.00 til kl 12.30.
Klassene; D-10, H-10, D11-12, H11-12, D11-12N, H11-12N, D13-16N, H13-16N, D17N,H17N
og N-ÅPEN får utdelt kart i sekretariatet. Det vil være tilgjengelig for ledsager-kart i
sekretariatet, for N- og C-klassene.
HUSK: TA MED DEG KARTET TIL START.

Alle andre får kartet utlevert i startøyeblikket. Løse postbeskrivelser på start.
90 m merket løype til startpost.
Backup-lapper hentes i sekretariatet. Fyll ut med navn og brikkenummer.
LØYPELENGDER:
2,0 km: N-åpen
2,1 km: D/H -10, D/H 11-12N, D/H 13-16 N, D/H 17N
2,2 km: D/H 11-12, D/H 13-16 C, D/H 17C

N - nivå
N- nivå
C - nivå

3,2 km: D/H 13-14, Direkte B
2,5 km: D60, D70, H70
3,3 km: D 15-16, D50, H 60
4,0 km: H 15-16, D 40, D 17-20, H 50
4,6 km: H 17-20, D 21-, H40, Direkte A
5,7 km: H 21

B - nivå
A - nivå
A - nivå
A - nivå
A - nivå
A – nivå

Premiering etter NOF`s regler
Det er ikke premier i klasser eldre enn H/D35.
FORBUDTE OMRÅDER
Respekter at det er forbudt å løpe på, og krysse jorder som er skravert.
Det er mange poster ute i skogen, viktig å sjekke koder.
Underveis vil alle løperne krysse trafikkert vei. Det vil bli plassert ut vakter ved
kryssningspunktet, men alle løpere må selv sjekke at det ikke kommer trafikk før kryssning
av veien.
Nordli Sport vil være på samlingsplass med salg av sko, kompass mv.

VELKOMMEN TIL SESONGSTART 2017 I FREDRIKSTAD!

