PORSGRUNN CITY RACE LØRDAG
29. september 2018
Porsgrunn orienteringslag ønsker alle store og små orienteringsløpere velkommen til det 5.
Porsgrunn City Race. Dette er orienteringsløp i full lengde i by/urban bebyggelse. Porsgrunn
Cityrace er i 2018 finalen i MOT.TV cupen og vi håper derfor at flest mulig kan ta en tur til
Porsgrunn sentrum for en spennende lørdag.
Porsgrunn Cityrace er også det siste løpet i nyvinningen Norway City Race Tour. I 2018 er
dette et samarbeid med Skien Ok og et forsøk på å etablere en større City Race Tour etter
modell fra storbyene i Europa. Det er egne pengepremier av sammenlagtresultat i Norway
City Race Tour. Se eget informasjonsskriv på eventor.
Stemplingsløsning er Emit Touch-free system. Bruksanvisning for dette vil bli lagt ut på
Eventor i PM og finnes også på youtube. Arrangør har brikker – ingen brikkeleie.
Brikker vil bli utlevert på arena.
TID:
ARENA:

En flott lørdag 29. september med første start kl. 13.00
Porsgrunn sentrum. Arenasted vil bli lagt ut i PM. Det må benyttes offentlige
parkeringsplasser i sentrum eller ved parkeringsplass ved Beha-kvartalet – rett
ved jernbanestasjonen.
Pga. restriksjoner er det ikke lov å sette opp telt som krever plugger.

KART:

Porsgrunn, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m, sprintnorm. Utgitt 2009 -2018.
Sprintnorm gjelder - Løping i hager, bed og sperrede områder, samt passering
av gjerde, murer og hekker som etter sprintnormen er forbudt medfører
diskvalifikasjon. Sett deg inn i sprintnormen (søk opp i ISSOM 2007).

Løypelengder

Nivå

Klasse

2.0 km

N

N-Åpen, H/D-12N, H/D13-16N, H/D-10

4.0 km

N

H/D17-N

2,5 km

C

H/D11-12, H/D13-16C, H/D17-C, H/D80

3,5 km

A/B

H70, D70-, D60-, H/D13-14

4,0 km

A/B

D15-16, D40-, D50, H60

5,0 km

A/B

H15-16, D17, H50

6,0 km

A/B

H17, H40

Løypelengdene kan bli justert fram mot løpsdato.
Postbeskrivelse er trykt på kartet, samt at det finnes løse postbeskrivelser på start.
Det er FORBUDT å løpe med piggsko og knottpigg!

KVITTERINGS
SYSTEM:

PÅMELDING:

Emit Touch-free benyttes. De som har Emit-Tag selv bes melde seg
på med denne. Arrangør har brikker og det er ingen brikkeleie. Ikke
returnert eller tap av brikke vil bli fakturert løper med kr. 700,-.
All påmelding skjer i EVENTOR http://eventor.orientering.no.
Direkte Lang og Direkte Kort selges på arena på løpsdagen.

PÅMELDINGSFRIST: Vi ber folk melde seg på innen tirsdag 25. september kl. 23.59 på
Eventor – slik at vi kan trykke nok kart i tide.
Etteranmelding på Eventor fram til fredag 28. september kl. 20.00 mot
et tillegg på 50% på startkontingent. På løpsdagen er det kun mulig å
melde seg på direkteløyper.

START MOT.TV

START
KONTINGENT:

H/D13-14 og H/D15-16 er MOT.TV Cup klasser. Porsgrunn Cityrace er
finale i MOT.TV Cupen og den arrangeres som jaktstart i disse
klassene.
For løpere som ikke har nok løp til å kjempe om trøyer i MOT.TV
Cupen og de som ligger 10 min eller mer bak første startende i klassen
– starter i fellesstart 10 min etter første startene i klassen. Det er gafling
på løypene i MOT.TV klassene.

>= H/D17 kr. 170, <H/D17 kr 80,-. Arrangøren sender faktura til
klubbene.

PREMIERING:

Opptil 12 år – alle får premie.
H/D 13-14, H/D15-16, H/D13-16 N og H/D13-16 C – 1/3 premiering.
Alle andre konkurranseklasser – premie til vinneren i hver klasse. NB:
Premiering for Porsgrunn City Race baserer seg på løpstid – ikke
rekkefølge i mål, heller ikke for jaktstart klassene. Det deles ut trøyer til
sammenlagtvinnere av «beste løper» (dette er selvsagt første i mål),
«beste klatrer» og «beste sprinter» i hver MOT.TV klasse.
Ingen premiering i direkteklasser.

RESULTATER:

Resultater blir lagt ut på eventor.orientering.no så fort de er klare fra
vårt eminente tidtagerteam - Magne og Truls.

LØPSLEDELSE:
LØYPELEGGER:
KONTROLLØR:

Jon Skriubakken, 91708120, jon.skriubakken@gmail.com
Hans Petter Eikedalen
Thore Kornmo

