Velkommen til
Sprint orientering
på Kongsberg
7. September
Kongsberg OL inviterer til Sprintløp den 7. september.
Løpet er også det 2. løpet i årets PWT-cup.
Hvor

Gamlegrendsåsen skole, Kongsberg.
59°39'11.8"N 9°39'31.9"E
Parkering ved skolen. Følg
anvisning.

PWT-cup 2019

PWT-cupen er en cup for ungdommer mellom 13 og 16 år.
Cupen er åpen for alle også løpere utenfor Buskerud.
Dette sprintløp er det 2. av 4 løp i årets PWT-cup.
Ledere i de to konkurransene vil løpe med ledertrøyene
«Leder’n» og «Spurter’n».
Løpere i klasser D/H13-14 og D/H15-16 skal løpe med
startnummer, som blir utdelt på start.

Kart

Nytt sprintkart, Gamlegrendsåsen, synfart 2019 av samme
kartfirma som lager sprintkart til neste års O-festival på
Kongsberg. Målestokk 1:4000. Tegnet etter sprintnormen
ISSpriOM2019.

Påmelding

Forhåndspåmelding i Eventor innen 2. september klokken
23:59.
Etteranmelding i Eventor frem til 4 september kl 23:59
Påmelding kan også gjøres på samlingsplass så langt
kartbeholdningen rekker.

Klasser/løypelengder

L1 - 3,0 km H17-, H40L2 - 2,6 km D17-, D40-, H15-16
L3 - 2,3 km D15-16, H13-14, H50L4 - 2,1 km D13-14, D50-, D60-, D70-, H60-, H70-, UB
L5 - 1,6 km D11-12, H11-12, UC
L6 - 1,5 km D/H9-10, NÅpen, UN
Midlertidige løypelengder (målt etter korteste veivalg).

Startkontigent

NÅpen:

50 kr

U Klasser:

75 kr

D/H-12:

100 kr

D/H 13-16: 100 kr, 50% etteranmeldingsgebyr
D/H 17-:

150 kr, 50% etteranmeldingsgebyr

Ingen etteranmeldingsgebyr for N og U klasser samt ungdom
opp til og med 12 år.
NB! Vi bruker emittag brikke og touch-free poster i alle
klasser og vil allokere leiebrikker til de som ikke melder seg
på med egen emitag brikke.
Andre avgifter

Leiebrikke (emits emitag): 50 kr.
Prisen kan bli billigere avhengig av hva vi må betale for å leie
brikkene for løpet. Beløpet vil bli fakturert klubben i
etterkant.
Erstatning for tapt leiebrikke: 700 kr

Fakturering/betaling

Klubber faktureres etterskuddsvis.

Starttider

Første start kl 11:00

Avstander til start

300 meter

Kvitteringssystem

Emittag og touchfree poster

Premiering

Premiering i henhold til orienteringsforbundets
konkurranseregler.

Sanitær

Toaletter innendørs på skolen. NB! Ingen sko inne.
Vask våtklutmetoden.

Salg på arena

Enkel kiosk med kaffe, brus og kaker.
Ingen barneparkering eller småtroll-løype.

Løypelegger

Damien Renard

Løpsleder

Odd Strand
strand.odd@outlook.com

