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Arena

Terningmoen militærleir, Elverum, merket fra rundkjøring Rv 3/Rv 25. GPS60.882355 11.539513. Arena og parkering er ved Terningen barnehage. Det
er utendørs arena.

Kart og terreng

Terningmoen sprintkart – ISSOM 2007. PreO-revidert 2016 og 2018.
Målestokk 1:2500, ekvidistanse 2,5 meter. Kartsymbolene har samme
størrelse som på et ordinært sprintkart i målestokk 1:4000/5000 (ikke
oppforstørret), med unntak av at bredden på brune stier og veier (ISSOM 506
og 529) er økt med 200 % i forhold til kartnormen. Dette for at stiens/veiens
faktiske bredde skal stemme overens med bredden i terrenget.
Terrenget er et militært øvingsområde med åpen furuskog og lite
undervegetasjon. Området er preget av mye kjørespor og mange gravde
skyttergraver. Noen av de mest utydelige kjørespor og grøfter/groper er ikke
tatt med på kartet. Enkelte groper og høydepunkter under kartnormens
minstemål er tatt med. Overgangen mellom gult og hvitt er flytende, og kan
dertil være noe unøyaktig inntegnet på kartet. Kartsymbolet for «åpen
sandgrunn» (ISSOM 211) er erstattet med «åpent/lysegult» (ISSOM 403) for å
øke kartets lesbarhet.

Løyper

Løypene går langs sti og grusveg med noe kupering og noen plasser med litt
løs sand. Det er kun brune stier med hel eller stiplet dobbelstrek som er tillatt
å bruke. Noen av disse er avsperret med tverrstrek på kartet. Der det kan
være tvil er de også avsperret med merkebånd i terrenget.
PreO A-løype: 20 poster, 1.1 km – maksimaltid 113 minutter. Falske poster
kan forekomme.
PreO B-løype: 10 poster, 0.5 km – maksimaltid 65 minutter. Ingen falske
poster.
TempO A-løype: 0.5 km med 6 stasjoner, hver med 5 oppgaver. Falske poster
kan forekomme.

Skjermplassering

Der det fra siktepinnen kan sees skjermer som tilhører andre
poster/oppgaver er det forsøkt snitslet med bånd for å markere hvilke
skjermer som gjelder for oppgaven. Noen steder vil en allikevel skimte flere
skjermer på avstand, men ved å lese postbeskrivelsen mhp hvor mange
skjermer som inngår i oppgaven, og ved å bruke sunn fornuft, burde
opplegget være forståelig og ikke til å misforstå.

Prøve på

Både for preO og tempO vil det være tilbud om gratis prøve-på uten
premiering. Påmelding direkte ved frammøte på arena. Start fortrinnsvis
umiddelbart etter siste ordinære start.

Start

Første start preO kl. 11.00 etter startliste. 250 meter fra arena til start.
Første start tempO ca. kl. 16.00. Køstart etter startliste. 350 meter til start.

Startnummer

Alle skal bære startnummer godt synlig for å lette arbeidet for funksjonærene
i mål, på tidspost og på tempO-stasjoner. Startnummer hentes på arena.
Samme nummer skal benyttes på alle tre konkurranser.

Målgang

Fra mål på preO følger deltagerne arrangørens henvisning til tidspost, kort
avstand. Still deg i kø ved stoppskiltet til du blir ropt fram. Fra tidspost er det
ca. 600 meter tilbake til arena hvor stemplingskort leveres.
Fra siste tempO-stasjon er det ca. 450 meter tilbake til arena.

Tidspost preO

Begge klasser har 6 skjermer (A-F), og tempO-metoden benyttes. Ingen falske
poster.
A-klassen har 3 oppgaver, 60 sek. per oppgave, tillegg 60 sek. per feil.
B-klassen har 2 oppgaver, 90 sek. per oppgave, tillegg 60 sek. per feil.

TempO-stasjoner

Det er 6 tempO-stasjoner, hver med 5 oppgaver. Falske poster kan
forekomme. TempO-metoden benyttes. 30 sek. per oppgave, tillegg 30 sek.
per feil.

Tid- og kvitterings-system
Manuell tidtaking og klippekort. Egen stifteklemme medtas.
Arrangøren har stifteklemmer til utlån for de som ikke har.
For tidspost og tempO registreres tid og svar via ANT.
Kiosk salg

Meget enkel servering. Ved behov for lunsj henvises til Elgstua og andre
spisesteder i Elverum.

Toalett

Ikke noe toalett på arena. Det henvises til Terningen arena eller
bensinstasjon i nærheten.

Premiering

Premiering i alle klasser i hht NOF`s regler. Ingen premiering i prøve-på.
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