Løten OL ønsker velkommen til

Pre-o helg i Hedmark
Lørdag 18. mai 2019
Løten o-lag ønsker velkommen til pre-o konkurranse på Klevfos i Løten lørdag 18. mai. Konkurransen
inngår i Nordic Choice pre-o cupen og er en av uttakskonkurransene til WTOC 2019.
Frammøte:

Klevfos Industrimuseum, Ådalsbruk. Merket fra rundkjøring fylkesveg 116, 161 og
241 til parkering. GPS - 60°47′12.90, 11°18′53.13. Avstand fra parkering til arena er
150 meter, følg merking.

Start:

Første start kl. 13.00. Start på arena. På grunn av at gangvegen mellom parkering og
arena går gjennom konkurranseområdet, må alle deltagere være registrert inn på
arena før første start kl. 13.00. Merking MÅ følges.

Kart:

Utsnitt av sprintkart Klevfos, utgitt 2018. Noe pre-o-revidert 2018/19. ISSOM 2007.
Målestokk 1:3.000, ekv. 2 m.

Terreng:

Vekslende mellom kupert skogsterreng og slakere parkområde. God sikt.

Løype:

Løypa følger delvis gruset sti, delvis asfaltert gangveg og delvis gressområder. Noe
kupering, men ingen spesielt bratte bakker.
Tidtaking skjer ved bruk av EMIT-brikke, mens postkvittering skjer på klippekort ved
bruk av stifteklemme.

Klasser:
Klasse

Vanskelighetsgrad

Aldersgruppe

Pre-o Elite

Krevende, falske poster kan forekomme

17 år og eldre

Teller i Nordic Choice pre-o cupen
Pre-o A

Middels krevende, falske poster kan forekomme

17 år og eldre

Pre-o B

Lett, ingen falske poster

17 år og eldre

Pre-o 13-16A

Middels krevende, falske poster kan forekomme

13 - 16 år

Pre-o 13-16B

Lett, ingen falske poster

13 - 16 år

Pre-o 11-12

Lett, ingen falske poster

11 - 12 år

Pre-o -10

Lett, ingen falske poster

10 år og yngre

Direkte A

Middels krevende, falske poster kan forekomme

Alle

Direkte B

Lett, ingen falske poster

Alle

Påmelding:

Senest mandag 13. mai kl. 23.59, via Eventor. Alternativt kan påmelding sendes på epost til sigu-da@online.no
Eventuell skyvehjelp må ordnes av den enkelte.

Etteranmelding: Fram til torsdag 16. mai kl. 21.00.
Etter dette henvises det til direktepåmelding, direkteløyper, på arena
konkurransedagen.
Påmeldingsavgift: Elite kr. 180,- og øvrige klasser over 17 år kr. 120,-.
Kr. 60,- for deltagere under 17 år. Etteranmeldingspåslag: 50 %. Leie av EMIT brikke
kr. 20,-.
Påmeldingsavgiften betales kontant på arena eller på Vipps til Løten o-lag.
Premiering:

I henhold til NOF`s regler.

Toalett:

HC-toalett på arena.

Kiosk:

Det vil være enkelt kiosksalg på arena.

Løpsleder:

Lis Dæhli, tlf. 907 83 557

Løypelegger:

Sigurd Dæhli, tlf. 468 15 580

Kontrollør (TD): Marianne Dæhli, Nydalen SK.

