Stjørdal-Blink Orientering inviterer til 4. løp i Trondheim sprintcup 2017
Tid:

Torsdag 27. april 2017.
Første start er klokken kl 18:30

Arena:

På Øverlands Minne.

Parkering:

Parkering på Ole Vig videregåendeskole eller Fosslia Fjellhall, 2 – 5
minutters gange unna arena.

Kart:

Tangen - Sandskogan, sprintnorm 1:5000, utgitt 2017.
Postbeskrivelser er trykt på kartet. Ingen løse postbeskrivelser.

Terreng:

Lettløpt gate, boligfelt og park med innslag av trafikkert vei. Løperne
må vise hensyn til trafikk og fastboende.

Klasseinndeling og løypelengder:
Løype A:
Klasser løype A:

2,7 km hvor det er gafling.
D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17-20, D/H 21, D/H 40, D/H 50, D/H 60,
D/H 75, D/H 80, Åpen lang

Løype C:
Klasser løype C:

1,7 km lang.
D/H 10, D/H 11-12, Åpen kort. Det er tillatt med skygning i C løypa.
De åpne klassene er for løpere som ikke er medlem i en
orienteringsklubb som er registrert i Norsk Orienterings sentrale ITsystem Eventor eller ønsker å løpe en annen løype enn gitt av den
ordinære aldersklassen de tilhører.

Start:

NB! Fri start fra klokken 18:30 – 19:45.
Start 400 m fra arena for begge løyper.
For løype A deles kartet ut i startøyeblikket.
For løype C deles kartet ut ved arena/start

Brikkekontroll:

Den enkelte løper må selv foreta brikkekontroll og er ansvarlig for at
brikken er kontrollert før start. Selvbetjent brikkekontroll på arena.

Forbudte områder: I henhold til sprintnorm.
Stemplingssystem: EKT benyttes. Arrangøren leier ikke ut brikker.

Premiering:

Det er sammenlagtpremiering i Sprintcupen, se sprintcup-sidene
http://www.stok.no/sprintcup for mere informasjon om premiering.

Påmelding:

NB! Det arrangeres både TA sprint og Trondheim sprint cup i
samme arrangement!
For klassene D/H 11-12, D/H 13-14 og D/H 15-16 må dere være
nøye i påmeldingen å melde dere på i Trondheim sprint cup
klassene!
Påmeldingen gjøres som vanlig i Eventor. D/H under 17 år: kr 80,-,
D/H 17 år og eldre: kr 140,-, Åpen kort og Åpen lang: kr 80,-.
Startkontingenten faktureres klubbvis for Sprintcupen samlet. Løpere
som ikke er medlem i norsk orienteringsklubb betaler startkontingenten
kontant på arena.

Påmeldingsfrist: Torsdag 27. april klokken 1600
Vask: Våt klut
Toalett: Ved arena (ikke ved start!)
Resultatservice:

Resultater legges ut på Eventor etter løpet

Løpsleder: Kyrre Kraft (47455023)
Velkommen!

Løypelegger: Kjell Kolstø

