O-Idol 2019
Lørdag 21. september 2019
Dette er en spennende konkurranse for landets 16 åringer som arrangeres for 9.gang. Løpet går
samme helg som junior-NM stafett i Verdal. 16 åringer får som kjent lov til å delta i junior-NM stafett
så dette kan bli en artig helg.
I år vil O-idol bli arrangert som en knockout sprint. Det vil bli GPS- tracking og speaker vil følge
klassene tett. Løypene vil holde junior-elite nivå både teknisk og i stipulert vinnertid, så dette blir en
liten forsmak på hvilke utfordringer man får som junior. Som i en vanlig knockout sprint vil man løpe
kvalifisering, deretter går de 30 beste videre til semifinale, før en finale med 10 løpere. De som ryker
ut i kvalifiseringen vil få mulighet til å løpe semifinaleløypa før semifinalene starter.
Uttak: Norges Orienteringsforbund ønsker med en ny distanse på det internasjonale og nasjonale
konkurranseprogrammet at flest mulig skal få kjennskap til å teste ut denne. Neste år går 16 åringene
inn i NM klasser, og knockout sprint som konkurranseform vil bli en offisiell NM distanse. Dermed vil
det i år ikke bli noen særegne uttak til konkurransen hverken regionalt eller nasjonalt. Det vil være fri
påmelding, hvor alle kretser henstilles til være like flinke som de foregående årene til å få med
løpere! Premien ungdommene kjemper om vil være den samme som ved tidligere år med «VMbillett», så det er like stor prestisje i selve konkurransen!
Ved siden av at det arrangeres NM junior stafett der 16 åringene kan delta, er det også en D 16 og H
16 klasse på fredagens sprint i Verdal.
Påmelding: Løpere melder selv på deltakere i O-idol klassen i eventor:
https://eventor.orientering.no/Events/Show/7869 Påmeldingsfrist oppdateres i eventor senere.
Premiering: Arrangøren stiller med 1/3 premiering. De 3 beste jentene og guttene inviteres av
Norges Orienteringsforbund til en reise med leder fra forbundet til VM i Danmark i 2020, for å få
oppleve deler av mesterskapet.
Overnatting: Korreksjon: Tidligere år har det stått «fri overnatting» i innbydelsen, da det i 2015 og
2016 var ønsket at alle bodde på samme sted. NOF har i 2019 INGEN ORGANISERT OVERNATTING
ELLER TRANSPORT, det er det som ligger i ordene «fri overnatting». Det er klubbenes ansvar å sørge
for overnatting og transport av egne utøvere. Det legges som vanlig opp til at løperne får et foredrag
i forbindelse med O-Idol. Mer info om dette kommer senere.

Kontaktperson for O-idol denne weekenden er Eskil Sande Gullord, eskil.gullord@orientering.no
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