PM – NM i PreO 25. august 2018
Samlingsplass:

Steinsfjorden Montessoriskole, i sentrum av Åsa. Åsa er nord i Steinsfjorden
ca. 7 km øst for Hønefoss, GPS-koordinater: N 60.1290, E 10.3523.
Samlingsplassen er utendørs og innendørs med salg og toaletter, inklusive
HC-toalett.

Veivisning:

Det er merket fra Europavei 16 fra der riksvei 241 tar av til Jevnaker (i en
rundkjøring). Det er ca. 5 km videre til Steinsfjorden Montessoriskole. Det er
for øvrig flere alternative ruter til Åsa avhengig av hvor man kommer fra.

Parkering:

Nær samlingsplass, ingen p-avgift. Følg parkeringsvaktens anvisning.

Kart:

Kartet er opprinnelig konstruert med målestokk 1:7.500 og 5 meters
ekvidistanse. Det er delvis Pre-O revidert i løpet av juli måned. Konkurransekartet er i målestokk 1:4000 med 2,5 meters ekvidistanse. Kartet er i
gjensveiset plastlomme. Tidspostkartet er i målestokk 1:3000 med 2,5
meters ekvidistanse. Kartet er litt grovt og det er ikke gjort endringer av
kurvebildet fra det opprinnelige kartet bortsett fra at det er lagt til kurver så
det blir 2,5 meters ekvidistanse.

Terreng og løype:

PreO-løypa er 1900 meter lang, har 24 poster og har en samlet stigning på
ca. 40 meter. Traseen er en lysløype med ganske fast underlag. Et par steder
er det noe bratt opp og litt senere bratt ned. Enkelte deler av løypa går på
grusvei. Det er noen steder satt opp sperrebånd som ikke skal passeres.
Dette er på kartet merket med en rød tverrstrek. Maksimaltiden er 129
minutter. Etter post 10 er det kontroll av startkortet. Alle poster fra 1-10 må
da være klippet. Startkort og kart fås ved start. Deltakerne må selv stille med
egen stifteklemme.

Start:

Første start er kl. 13.02. Det er 2 minutters intervall mellom hver startende.
Til start er det merkebånd ca. 300 meter fra samlingsplass. Deltakerne
mottar startnummer og startkort i sekretariatet. Dette skal bæres lett synlig.

Tidspost:

Det er tidspost rett etter målgang. Der er det 2 oppgaver. Deretter er det
200 meter ned til samlingsplass hvor startkortet skal leveres til sekretariatet.

Premiering:

Premier til 1/3 av påmeldte deltakere. Medaljer til de 3 beste og diplomer til
de 8 beste av de norske. Premier utdeles for dagens konkurranse. Medaljeog diplomer utdeles på søndag.

Servering:

Enkelt salg av kaker, vaffel, kaffe og brus.

Toalett:

Toalett er inne i skolebygningen.

Løpsleder:
Løypelegger:
Teknisk delegert:
Jury:

Tom Bondehagen
Knut Terje Ovesen
Jan-Erik Haug
Det blir oppslag på samlingsplass om hvem som inngår i juryen.

