PM
Velkommen til NM PreO og TempO søndag 18. august på Modum.
Begge konkurransene inngår i Nordic Choice preo-cupen 2019. (For å score poeng i
cupen må en være født 2002 eller tidligere).

Arena:

Myrbråten,
https://kart.gulesider.no/?c=60.042496,9.982817&z=16&q=%22Gra
vermoveien%20101%22;219008871;geo

Merket fra:

Rv 35 ved Rud kirke, derfra ca 4 km til arena

Parkering:

På arena

Klasser:

Kun eliteklasse i begge konkurransene

Start:

PreO
Første start kl 10:00
Tidspost før start (køstart)
Avstand ca 100m
TempO
Første start etter endt preO-konkurranse, ca kl 14:00 (det står
13:30 i innbydelsen men pga lang makstid i preO og
avstander er 14:00 mer sannsynlig).
Avstand ca 1500m, skyss kan ordnes dersom behov (ta
kontakt med arrangøren på løpsdagen).

Tid/stemplingsystem: Emit og klippekort på preO, ANT på tempO. Arrangøren har noen
EMIT-brikker og stifteklemmer til utlån.
Kart:

PreO
Myrbråten, preO-revidert 2019. 1:5000, ekv: 2m
Tidspost 1:2000, ekv: 2m

TempO
Myrbråten, preO-revidert 2019. 1:3000, ekv: 2m

Terreng:

Skogsterreng. Blandet skog. God til middels innsyn. Stedvis
detaljefattig. Noen åpne partier med god sikt.
Poster på lang avstand har doble skjermer (henger over hverandre).

Løype:

PreO
Hele løypa går langs en grusvei, to ferister må krysses. Ingen
stigning. Det er kun lov å bevege seg på grusveien hele løypa,
bortsett fra på de to siste postene der det er en liten grusplass
(siktepinnene står utenfor veien), der kan man bevege seg på
denne grusplassen. Det er ikke merket at det er forbudt å gå vekk
fra grusveien på kartet eller i terrenget.
Lengde 2300m
Mål – Arena ca 1500m
Tidspost har 6 skjermer og 5 oppgaver.
Makstid 160min.
TempO
Grusvei, men en stasjon går på en større sti.
Arena – Start 1500m
6 skjermer, 6 stasjoner, 5 oppgaver på hver og 150sek makstid pr
stasjon.
Etter siste stasjon går deltagerne samme vei tilbake til start, her
oppfordres det til fair play ved at man er stille og respekterer
deltagere som ikke er ferdige med sin konkurranse. Muligheter for
skyss tilbake til arena fra start (noe venting må beregnes).
Det er svært begrenset trafikk i terrenget men om det skulle komme
en bil eller to så ta hensyn.

Forbudt område:

Det er kun lov å bevege seg på arena og eller på veien dere
kommer til arena.

Premiering:

Iht NOFs regler umiddelbart etter klagefrist er utløpt.

Toalett:

Kun på arena.

Salg:

Enkel kiosk, kaffe, brus, pølser, kake og boller.

Løpsleder:

Leif Eriksson (leif@leiferiksson.se, 976 27 672)

Løypeleggere:

Leif Eriksson og Marita Lilja Grønhovd (preO), Leif Eriksson og Arno
Lilja Grønhovd (tempO).

Jury:

TBA

