Vintersprintcup nr. 3
Mandag 8. januar 2018
ARENA og PARKERING
Søråshøgda skole.
KART
Utsnitt av Skjold, målestokk 1:4.000, ekv. 2 m.
KLASSER og LØYPER
Løype
Klasser
N-løype 1,8 km DN, HN
A-løype 2,5 km D-13, H-13, D13-17, H13-17, D17-, H17-, D60-, H60NB! Du som var med på ett av de 2 første løpene, må melde deg på i samme klasse nå,
for at alle løpene dine skal telle i sesongsammendraget! Ved forhåndspåmelding i
Eventor blir du automatisk styrt til korrekt aldersklasse i forhold til dette.
Ca. 90% av løypene går på asfalt og grus, resten på gress og sti.
N-løypen passer for barn som vil ha følge rundt løypen.
NB! Reell vanskelighetsgrad i A-løypen er slik at en løper som normalt løper løyper med Cnivå, vil komme greit gjennom ved å velge enkle veivalg.
NB! Det er nødvendig med hodelykt. Bruk også refleksvest!
START OG UTLEVERING AV KART
Start og mål ved skolen.
Fleksi-start mellom kl. 18:30 og 19:00.
N-klassene får kartet på forhånd. Alle andre klasser: Kartet utleveres i startøyeblikket.
Løse postbeskrivelser i A-løypen.
STEMPLINGSSYSTEM
EMIT brikker. Løpere fra Fana IL som ikke har egen brikke kan få låne.
NB! Det er kun bukker på postene, ikke postskjermer.
POENGBEREGNING OG PREMIERING
Det er til sammen 5 løp som inngår i Vintersprintcupen 2017-18, to før jul og tre etter nyttår.
Kun løpere fra Fana IL deltar i og får poeng, evt. premie i den totale cupen.
Det gis poeng i hver klasse i A-løypen etter samme system som i Pokalkampens
ungdomsklasser, dvs 10-8-6-5-4-3-2-2-2-2-0 (disk).
Ingen poengberegning for N-løpere.
Det blir premiering etter at alle 5 løpene er gjennomført til de 3 beste i klassene for D/H-13 og
for D/H13-17, basert på de 3 beste løpene. Alle N-løpere som har deltatt får premie.
PÅMELDING
Påmelding i Eventor innen kl.1600 løpsdagen eller ved fremmøte. Startpengesatsen er kr. 30,pr. start (for løpere fra Fana IL inngår deltakelsen i aktivitetsavgiften).
LØPSLEDER OG LØYPELEGGER
Magne Raadal, 97557142, magraada@online.no

