Tif Viking innbyr til nærløp i ORIENTERING
SPRINTCUPløp nr. 5/2017 i Bergensregionen
tirsdag 5. september 2017

ARENA
Landås skole på Landås, Årstad bydel.
Merket fra krysset Nattlandsveien/Landåssvingen.
Ca. 400 meter fra busstopp ved Landåstorget, Langhaugen og Vognstølen.
Asfaltvei til arena, ingen barneparkering.
Ingen garderobe eller toaletter.

PARKERING
Begrenset parkering. Noe muligheter for parkering ved Ulriken bydelssenter og i gatene rundt.
Reis kollektivt eller samkjør, hvis du ikke går eller sykler til løpet!

KART
Utsnitt av Landåslien, utgitt 2013, målestokk 1 : 5000, ekvidistanse 2 meter, sprintkart norm. Det er
gjort justeringer på kartet i 2017.
Det er forbudt å krysse detaljer som er tegnet som upassérbar (karttegn 521, tykk svart strek) og
gjennom hager (karttegn 527, gulgrønt ).

LØYPER / KLASSER
Nybegynnerløype ca. 1,4 km: DN, HN
A-kort løype ca. 2 km: D-12, H-12, D13-15, H13-15, D40-, D60-, H60A-lang løype ca. 2 km: D16-18, H16-18, D19-, H19-, H40-

Reell vanskegrad i løype A-kort er slik at en løper som normalt løper løyper med C-nivå, vil komme
greit igjennom ved å velge enkle vegvalg.
START OG UTLEVERING AV KART Fleksi-start mellom kl. 17:30 og 18:30. 1,2 km/100 høydemeter å gå
til start.
Kart til A-løypene tas i startøyeblikket, dette gjelder også for de yngste klassene.
Kart til N-løypen utleveres på arena. Husk å ta med kart før du går til start!
Stort sett asfalt, anbefaler joggesko.

STEMPLINGSSYSTEM
EMIT. Brikker til leie for kr. 25.-.

STARTKONTINGENT OG PREMIERING
Klassene DN, HN, D-12, H-12, D13-15 og H13-15: kr. 30,Øvrige klasser: kr. 75,Ingen premiering.

PÅMELDING
Forhåndspåmelding via Eventor innen mandag 4. september kl. 22:00:
http://eventor.orientering.no/Events/Show/8008
Forhåndspåmeld deg hvis du tror du skal delta, det sendes kun faktura for faktisk startende.
Etteranmelding på arena løpsdag er mulig, men vil kunne medføre ventetid. Vær tidlig ute!

LØPSLEDER
Torild Myrli, telefon 954 60 807, torild.myrli@gmail.com
LØYPELEGGER
Ulrik Hellen og Eirik Bjerke Otterå
KONTROLLØR
Bjart Are Hellen, telefon 971 39 899, bjartare@gmail.com

VEL MØTT!

