Ringsaker OK ønsker velkommen til

Natt PreO
Lørdag 10. oktober 2020
Ringsaker OK ønsker velkommen til en uhøytidelig natt pre-o konkurranse i Brumunddal
lørdag 10. oktober. Ingen langavstands poster, så det kreves ingen superlykt for å delta.
Fremmøte: Hempa skole. Merket Narudvegen (fylkesvei 1710), se kart i Eventor.
Parkering – arena: ca. 100 meter. GPS - 60°53′52.7″, 10°57′21.6″
Start:

Første start ca. kl. 19:00
(værhengig – eksakte starttider kommer i PM / startliste).

Kart:

Utsnitt av Brumunddal sprintkart. ISSOM2007.
Målestokk 1:3000, ekvidistanse 2 meter.

Terreng:

Skogsterreng med varierende sikt. Litt kupering.

Løype:

Løypa følger en grusete turvei med noe stigning/kupering. En noe brattere
bakke, men denne inngår ikke i løypa.
Manuell tidtaking, mens postkvittering skjer på klippekort ved bruk av egen
klippetang.

Klasser:
Klasse
Krevende
Middels
D/H 13-16
D/H 11-12
D/H -10

Vanskelighetsgrad
Falske poster kan forekomme
Ingen falske poster
Ingen falske poster
Ingen falske poster
Ingen falske poster

Aldersgruppe
17 år og eldre
17 år og eldre
13 - 16 år
11 - 12 år
10 år og yngre

Påmelding: Senest mandag 5. oktober kl. 23.59, via Eventor
Alternativt kan påmelding sendes på e-post til geir_oien@hotmail.com
Eventuell skyvehjelp må ordnes av den enkelte.
Etteranmelding: Frem til torsdag 8. oktober kl. 21:00. Pga. korona-situasjonen vil det i år
ikke være mulig å etteranmelde seg på arenaen.
Påmeldingsavgift: 17 år og eldre kr 100,- og under 17 år kr. 50,Etteranmeldingspåslag: 50%.
Påmeldingsavgiften faktureres i etterkant av arrangementet til klubber tilknyttet
Norges orienteringsforbund. Deltakere som er medlem klubber som ikke er
tilknyttet Norges orienteringsforbud betaler påmeldingsavgiften i forbindelse
med påmeldingen i Eventor.
Premiering: Enkel premiering. Premie til alle under 17 år!
Toalett:

Toalett på arena. Handicap toalett er dessverre ikke tilgjengelig.

Kiosk:

Av smittevern hensyn blir det dessverre ingen kiosk.

Koronatiltak: De til enhver tid gjeldende koronatiltak vil sammen med PM ligge tilgjengelig
på Eventor senest fredag 9. oktober. Konkurransen vil følge Norges
Orienteringsforbunds gjeldende retningslinjer.

Løpsleder: Øyvind Meland Edvardsen, tlf. 995 11 266
Smittevernansvarlig: Øyvind Meland Edvardsen
Løypelegger: Geir Myhr Øien, tlf. 997 24 994
Teknisk delegert: Jon Anders Bordal, Ringsaker OK

Pre-o-helg på Hedmarken
Løten o-lag og Ringsaker O-klubb ønsker velkommen til Pre-o-helg på Hedmarken. I
løpet av helgen arrangeres det to Norgescup konkurranser i pre-o. På lørdag arrangerer
Løten en konkurranse fra Klevfos Industrimuseum, mens på søndag arrangerer
Ringsaker en konkurranse i Moelv.
Elite-klassen i disse konkurranse teller i Nordic Choice pre-o cupen (norgescupen), men
det tilbys også egne klasser for de under 17 år og for de over 17 år som ikke ønsker å
delta i Elite-klassen.
For mer info se innbydelser i Eventor.

