PM
Skien Orienteringsklubb ønsker velkommen til det første City Race i orientering i Skien. Løpet er del
av Norway City Race 2018.
Tid: tirsdag 1. mai, med første start kl 11.00
Arena:
Handelstorget, Skien Sentrum. Det er ikke anledning til å sette opp lagstelt. Det noen telt og
takoverbygg som kan benyttes ved nedbør.
Parkering
Fra fv. 32 på sydsiden av sentrum, er det skiltet til arena og parkering. Parkering er i parkeringshuset
under kjøpesenteret Arkaden. Der er det 2 timers gratis parkering, deretter 20 kr per time. Velger du
anne parkering ber vi deg sjekke regler for den plassen du velger å sette bilen. Det finnes også
parkeringsplasser uten avgift.
Klasser/Løypelengder
Klasser

N-åpen, D/H -12N, D/H 13-16N D/H 10,
Direkte N
D/H 17N
D/H 11-12, D/H 13-16C, D/H 17C D/H 80,
Direkte C
D/H 13-14, D/H 70, D 60 Direkte B
D1 5-16, D 40, D 50, H 60
H 15-16, D 17, H 50, Direkte A
H17, H40

Løype
nr
1

Lengde
km
2,28

Antall poster

2
3

2,92
2,60

22
20

4
5
6
7
8

3,49
4,17
6,02
7,89

23
22
26
36

Kartbytte

16

2
2

Kart
Kart alle klasser 1: 4000 Ekv 2 m. Kartet er revidert i 2018.
Sprintnormen gjelder.
Alle i løype 1: N-åpen, D/H -12N, D/H 13-16N D/H 10, Direkte N får kart på løpskontoret på

arena. Alle andre får kart på start
Det er mulighet å kjøpe direkteløyper på arena. Kr 130,- for de som er 17 år eller eldre. Kr.
65 for de som er yngre.
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Løypeleggers melding
Kartbytte i løype 6 og 7. Kartbytte skjer ved at kartet snus, og posten det snus ved har trekant ved
starten på neste side. Etter er stund snus kartet tilbake igjen og løypa fortsetter fra en post merket
med trekant på kartet. ”Snu kartet” er ogå angitt på postbeskrivelsen.
Noen veger er markert med lilla skravur og disse er det ikke lov å krysse annet enn der det er markert
på kartet. Det er lov å løpe på fortau eller gs-veg langs med disse vegene.
Noen andre områder er markert med rosa og det er ikke lov å løpe i disse områdene. En del karttegn
er ifølge sprintnormen forbudt å passere. Dette gjelder selv om det skulle være fysisk mulig å
passere. Overtredelse vil medføre diskvalifisering. Det er løpers ansvar å kjenne sprintnormen
(ISSOM 2007).

Eksempler på symboler som er ulovlig å passere: :

Postbeskrivelse er trykt på kartet, samt at det finnes løse postbeskrivelser på start.
Sikkerhet
Trafikkreglene gjeler og vi presiserer at det løperens eget ansvar å fremstå med sikker framferd i
løypene. Alle løpere skal passere fylkesvei 32 og en annen trafikkert veg, og ved disse er det påbudt
kryssing i gangfeltet. Kryssingspunktene er markert på kartet og er bemannet fra arrangøren. For
øvrig går løypene i gatemiljø med mindre trafikk, parker og åpne områder. Se deg for og vis hensyn er
vår anmodning.
Start
Første start alle klasser fra kl 1100. Starttider kunngjøres i Eventor.
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Avstand til start: Det er 300 meter til start - merket røde/hvite bånd
Oppropstid er 3 min. Før starttid.
Skotøy
Det anbefales å benytte joggesko, løpssko med gummisåler. Sko med metallpigger eller dobbsko med
pigg er ikke lovlig. Løypene går i gatemiljø og i parker på godt fast underlag.
Løpskontor
På arena. Bemannet fra kl 0900 løpsdagen.
Etteranmelding
Vi tar imot etteranmelding til kl 1000 på løpsdagen og så lenge vi har tilgjengelige kart.
Sanitet
Arrangøren har sanitetskoffert med bemanning på arena. I den grad det måtte kreves - vil ytterligere
personell bli tilkalt.
Toaletter
Det er toaletter ved start. For øvrig er det ett offentlig toalett i Telemarksgata ved arena og ett i
Bryggeparken, begge med avgift.
Premiering
Opp til og med 12 år – alle får premie. Deltagere i løype 1 henter sin premie ved kiosken.
H/D 13-14, H/D15-16, H/D13-16 N og H/D13-16 C – 1/3 premiering.
Alle andre klasser – premie til vinneren i hver klasse..
Premiering vil skje fortløpende etter hvert som klassene er avgjort.
Norway City Race fortsetter i Porsgrunn 29. September.
Sammenlagtpremiering
Det er sammenlagtpremiereing med pengepremier til vinnerne av klassene D/H 17 (Kr 2500,- til
vinnerne og til de tre beste i klassene D/H 13-14 og D/H 15-16. Kr 600 til vinnerne, kr 300 til nr. 2 og
kr 200 til nr. 3.
Løperdrikke
Solbærsaft fra Mustvedt Gård i Skien.
Kiosk
Vi anbefaler vår kiosk på arenaen, med kaffe, mineralvann, vafler, kaker, pølser, frukt og sjokolade.
Arenatjenester
Resultater vil bli slått opp på arena fortløpende etter hvert som løperne kommer i mål.
Arenaen skal fra kl 1500 samme dag benyttes til feiringen av 1. mai. Hurra!
Løpsleder Espen Raastad, tlf. 484 60 662, Løypelegger Bjørn Richard Kirste
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