Stjørdals-Blink orientering
inviterer til TA-sprint 3
TORSDAG 15. april 2021

Løpet vil arrangeres i henhold til gjeldende veileder fra Norsk orientering, se

www.orientering.no. Det vil kun være lov med inntil 50 deltakere. Derfor prioriteres klassene
11-16 år. Hvis vi ser at det blir ledige plasser, åpnes det for påmelding i Åpen 1,5 km for
deltakere opp til 10 år. Nærmere informasjon om hvilke smittevernstiltak som gjennomføres
vil bli opplyst om på Eventor og i PM.
NB! Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal ikke delta/arrangere (heller
ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon.
Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta på arrangementet.
Kart: Sandskogan/ Monsberga. Målestokk: 1:4000, ekvidistanse 2m. Utgitt 2019.
Terreng: Boligfelt og skog
Klasseinndeling og løypelengder:
Klasse
D/H 11-12

Løypelengde
1,5 km

D/H 13-14
D/H 15-16
Åpen 1,5 km

2,0 km
2,0 km
1,5 km

Kommentar
Kartet blir offentliggjort på nettet før arrangementet.
Løper får kart på start.

Arena:

Stokkan ungdomsskole, sør-østre hjørne mot Sandskogan

Parkering:

P-plass ved skolen

Start:

900 meter å gå til start. Første start klokken 1800.
Ingen seremoni eller startnummer.

Tidtaking:

EKT-brikke, utleie kr 30,- pr stk

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 13. april innen kl. 23:59.
Arrangementet er kun for deltakere som representerer klubber i NordTrøndelag orienteringskrets eller bor i området.

NB! Alle foreldre og sjåfører må melde seg på i egen klasse på Eventor.
De oppfordres til å oppholde seg minst mulig på arena og å bruke
munnbind.
De som skal skygge eller være med på arene må melde seg på i
skyggeklassen slik at arrangør har oversikt over hvem som er tilstede.

Etteranmeldingsfrist: Ingen etteranmelding
Påmeldingsavgift:

kr. 70,-. Leie av EKT-brikke kr. 30,-. Regning sendes klubbene.

Løpsleder: Solveig Vassenden (91562479)
Løypelegger: Håvard Kjesbu
Smittevernsleder: Ingvild G. Skulbørstad

COVID-19 regler:
På grunn av COVID-19-reglene, gjennomføres løpet med visse begrensninger. Disse
begrensningene er i henhold forbundets veileder og skal forebygge at
- Mer enn 50 personer samles til samme tid.
- At smitte ikke overføres via berøring av postenheter og annet utstyr.
Det er reglene pr. 25. mars som gjelder p.t. Hvis det kommer nye retningslinjer før
arrangementet, vil innbydelsen bli oppdatert.
Vi arrangerer dermed løpet med følgende format:
- Dette blir et «drive-in» arrangement. Konkurransen gjennomføres etter en
samlebåndsmodell der deltagerne kommer, løper og drar hjem med minimum opphold på
arena, start og parkering. Ingen lagspose eller startnummer.
- Det blir desinfiseringsstasjoner ved start og etter målgang der løperne først skal vaske
hender og brikke, hente backup-lapper og deretter vaske hender og brikke med
sprit/antibac. Ved målgang skal hender og brikke vaskes og sprites før avlesing av brikke.
- Løpere som er kommet i mål henstilles om å dra så snart som mulig tilbake til
parkeringsplass og videre hjem.
- Intet salg, ingen lagstelt, ingen løperdrikke, ingen strekktidslapp.
- Husk 2 m avstand.
- Følg anvisningene til arrangørene. Vi gjør også oppmerksom på at arrangementet kan bli
avblåst på kort varsel, også mens det pågår, etter pålegg fra løpets smittevernansvarlig, TD
eller andre relevante myndigheter.

Velkommen!

