Program

Fredag 26 juni. Sprint i Kongsberg sentrum.
NC for junior og senior.
WRE for D/H21E.
Start kl.17-20
Lørdag 27. juni. Mellomdistanse.
Lagkonkurranse for barn (8-12 år)
NC for junior og senior.
WRE for D/H21E.
Start kl.10-14

Arena

Parkering
Kart og terreng

Terrengsperring
Eliteklasser

Påmelding

Kvitteringssystem

Søndag 28. juni. Langdistanse.
NC for junior og senior. Jaktstart for junior elite, D/H15 og D/H16
Start kl.10-13
Fredag: Samlingsplass i Kongsberg sentrum.
Enkel tilkomst med buss og tog. Merket fra E134.
Lørdag og søndag: Heistadmoen skistadion.
Merket fra E134 sydvest for Kongsberg og Riksvei 40.
Parkering på anviste plasser på asfalt eller grus underlag.
Avgift 150 kr for hele helgen, eller 60 kr per dag.
500 - 1200m å gå fra parkering til arena
Nyprodusert sprintkart etter ny sprint norm. Målestokk 1:4.000, ekvidistanse 2 m.
Det blir sprint på asfalt og litt gress, gjennom byen og boligområder. Middels
kupert. Forbudt med piggsko!
Heistadmoen. Ny-reviderte utsnitt fra eksisterende kartbase. Målestokk 1:15.000 /
1:10 000 og 1:7.500 over 50 år. Ekvidistanse 5 m.
Middels kupert furuskog med god løpbarhet. Området nær arena har endel brede
skiløypetraseer og grusveier.
Terreng er sperret som beskrevet på NOF sine nettsider,
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ty0mN9pGReL7mAXSvXWoEdVIfc&ll=60.933094560355%2C16.253993000000036&z=5
D/H17-18E og D/H19-20E teller som individuelle løp i Norgescupen fredag og
lørdag, og basert på resultatene fra jaktstarten på søndag.
D/H21E teller som individuelle løp i Norgescupen alle tre dager. De har også
WRE konkurranse fredag og lørdag.
Ordinær påmelding i Eventor til og med mandag 15. juni.
Etteranmelding til og med fredag 19. juni.
Etter fredag 19. juni er det kun direkte-klasser, nye Utviklings-klasser og N-Åpen
tilgjengelige. Påmelding til disse er på samlingsplass.
Sprint fredag: EmiTag for alle klasser.
Lørdag og søndag: Emit brikke.
Eliteklasser vil i tillegg bruke EmitTag for tidtaking.

Løypelengder

Se tabellen under.

Tabellen angir omtrentlige løypelengder. Eksakte løypelengder kunngjøres i PM.
Klasser kan bli delt eller slått sammen avhengig av deltakelse. Hver distanse
(løpsdag) har separat påmelding i Eventor. Merk: Det er opprettet egne
arrangement i Eventor for eliteklassene og D/H15-16.
Dersom du er usikker på hvilken løype som passer for deg, anbefaler vi at du tar
en titt på NOFs egen beskrivelse av riktige nivåer for løyper til barn og ungdom.

Startkontigent

Ungdom -16 år: 140 kr pr løp
Voksne: 270 kr pr løp
Eliteklasser: 320 kr pr løp.
Åpen-klasser -16 år: 100 kr pr løp (Åpen klasse er direkteløyper)
Åpen-klasse 17- år: 220 kr pr løp. (Åpen klasse er direkteløyper)
Småtroll: 30 kr ved småtrollstart
Etteranmelding tillatt til og med fredag 19. juni, med 50% tillegg i avgift over 12 år
(unntak Åpen-klasser for ungdom -16 år).

Fristart
Lagkonkurranse

Premiering
Salg på arena
Barneparkering og
Småtroll
Løypelegger
Løpsleder

Kontrollør / TD
Hjemme-side
Overnatting

Utenlandske klubber og norske løpere som ikke er medlemmer en klubb tilknyttet
Norges Orienteringsforbund, betaler startkontigent i NOK på løpsdagen i «Infokiosken» i en klubb
Åpen-klasser.
Det blir Lagkonkurranse for 8-12 år. Sammen som et lag med 3-5 løpere, skal
man samle så mange poengposter som mulig på en time. Noen av postene er
med spesielle oppgaver.
Start lørdag kl. 10.00. (Klasser D/H11-12 vil ha sen start, slik at ivrige løpere også
kan løpe individuelt løp.)
Premiering i henhold til NOFs regler, pluss vinnerpremier i voksenklasser. Ingen
premier i voksenklasser med fri starttid.
Det vil være kiosk på arena med godt utvalg av mat, drikke og godsaker.
Det vil også bli sportssalg på arena.
Småtroll-løyper alle dager, med start fra arena.
Gratis barneparkering vil være tilgjengelig lørdag og søndag på Heistadmoen,
men ikke i forbindelse med sprint i byen på fredag.
Sprint: Damien Renard
Mellom- og langdistanse: Øivind Myhre
Hovedleder: Hilde Storløkken (93 62 84 42)
Sprint: Odd Strand (98 26 33 37)
Mellom- og langdistanse: Kristin Eger (93 05 73 94)
E-post: pinselopet@gmail.com
Sprint: Jan Arild Johnsen, NOF
Mellomdistanse: Gjermund Røren, Eiker o-lag
Langdistanse David Løver, Modum o-lag
www.o-festivalen.no
Se våre nettsider for tips.
Nyhet for året er at det blir mulighet for camping ved Kongsberg svømmehall.

