PM
Velkommen til KM-natt for Telemark 29. september 2017
Frammøte/parkering: Merket fra rundkjøring ved Hovengasenteret på Rv 32 til Borge skole.
Parkering på arena.
Arena: Hovedinngangen til Borge skole. Det vil være mulig å skifte innendørs. Toalett på
skolen.
Kart og terreng: Kartet er revidert i 2017. Området er et typisk nærterreng med mange stier.
Løpsterrenget inneholder blandingsskog. Det er stort sett god løpbarhet over hele området. I
tilknytning til jordet på østsiden av kartet er det kommet et nytt gjerde. Se kartoppslag.
Løperne i de lengste løypene kan komme i kontakt med dette området. Det er også rester
etter gamle gjerder i terrenget. Disse er tegnet inn på kartet.
Alle løyper avsluttes med noen poster i boligområdet sørvest for skolen. På grunn av kartets
målestokk, kan utsnittet ved skolen oppleves litt vanskelig å lese. Veinettet og de åpne
områdene har likevel god lesbarhet.
PS! I sørenden av skogen er det mye stup/skrenter. Løypene er forsøkt lagt utenom, men vis
likevel forsiktighet.
Start: Ca. 700 m langs vei og sti til start. En god del stigning. Samlet avmarsj til start kl. 19:10.
Startprosedyre: Fellesstart for alle klasser kl. 19.30. Det er startklokketid som gjelder (ikke
brikketid). Ca. 3 minutter før start må alle nulle brikke og gå inn i startfeltet. Løperen stiller
seg bak kartet sitt. (Sjekk startnummer på startlisten).
Klasser og løyper:
Klasser
Løypelengde
Gafling
Løypenr.
N – Åpen, D/H 11-12N, D/H13-16N, D/H
1,6 km, N-nivå
Nei
1
17N,
D/H13-16C, D/H17-C, D/H11-12
2,2 km, C-nivå
Nei
2
D 13-14, H13-14,
3,2 km, B-nivå
Sommerfugl
3
D60-, D 70-, H 702,7 km, A-nivå
Diamant
4
D15-16, D40-, D50-, H603,5 km, A-nivå
Diamant
5
H 15-16, D17-20, D21-, H 504,8 km, A-nivå
Pentagram
6
H17-20, H 21-, H 40-,
5,4 km, A-nivå
Pentagram
7
Uthevede klasser er KM-klasser (avviker fra Km-regelverket etter tillatelse fra TOK)
Kart for N-klasser og kart for C-løypa deles ut på arena (og på start). Alle A-løypene og Bløypa er gaflet. I D/H13-14 er det tillatt med parløp.
Premiering: Premie til alle under 13 år. 1/3 premiering i klassene 13-16 år. Premie til vinner
av klasser over 16 år. KM-medaljer til klassene D/H13-14, D/H15-16, D/H17-20 og D/H21Premiering så snart resultatene er klare.
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