PM Kretsmesterskap sprint
søndag 5. september 2021
Arena:

Paviljongen ved Dyrøy kommune, Dyrøytunet, 9311 Brøstadbotn.
Merket fra FV211/ FV212.

Kart:

Finnlandsmoan, målestokk 1:4000, utgitt 2019, oppdatert 2021.
Løpskartene er trykt på vannfast papir, i A4 format.
Respekter forbudte områder og hindringer som er tegnet som upasserbare på kartet.
Vi ønsker å opprettholde det gode forholdet til folket i Dyrøy, og vi vil gjerne
arrangere flere løp her. Overtredelse vil medføre diskvalifikasjon.
Spesielle karttegn: Diverse lekestativ er framstilt i grunnriss. Freesbee-kurver er
tegnet med svart sirkel med svart prikk i midten.

Terreng:

Blanding av boligområde med asfalt- og grus-veier/plasser og skogsterreng.
Løpbarheten i skogen varierer med dårlig løpbarhet der det er grønne sterker og felt.
Hvit skog har stort sett god sikt og løpbarhet. Veivalg vil være avgjørende på
forholdet mellom asfalt og skog. I nordre del av terrenget henger det lengder med
merkebånd i forbindelse med anleggsarbeider. NB! Dette har ingenting å gjøre med
o-løypene og kan overses.
Noe biltrafikk kan forekomme, så vær forsiktig og vis aktsomhet.

Parkering:

Ved arena.

Første start:

Kl. 10.00 for hovedklassene. Fri start fra kl. 09.30 for N-åpen og B-åpen 17-.

Start:

Start fra arena. Starten er der du får kartet (ingen startpost).

Startprosedyre: Opprop og vasking av brikke og hender 3 min før start.
Løse postbeskrivelser kan hentes ved opprop.
Lydsignal fra startklokke de fem siste sekundene før start.
Kart tas fra riktig karteske etter starten.
Klasseinndeling: Mesterskapsklasser, med løypelengder og antall poster:
D/H 17, H 40:
3,1 km, 17 poster
H 15-16, D 40, H 50:
2,7 km, 16 poster
D 15-16, D 50, D/H 60:
2,3 km, 14 poster
D/H 13-14, D/H 70, B-åpen 17- 1,9 km, 13 poster
Klasser med forhånds- og direktepåmelding:
D/H 11-12, N-åpen
1,5 km, 12 poster
D/H 9-10:
1,4 km, 9 poster
Lengdene er målt i luftlinje mellom postene.
Reell løpslengde er om lag 30% lenger.

Utdeling kart: D/H 9-10, D/H 11-12, N-åpen får kartet utdelt på arena før start.
Førstehjelp:

Førstehjelpskoffert tilgjengelig på arena.

Smittevern:

Arrangementet vil bli gjennomført i henhold til gjeldende regler for smittevern.
Norges orienteringsforbunds veileder for lokale orienteringsløp vil bli fulgt, se
http://orientering.no/nyheter/koronasituasjonen-pr-9-november/

Tidtaking:

Tidtaking med EKT-brikke. Hand- og brikkevask før avlesning.
Det skrives ut strekktidslapper (ett eksemplar til deltager og ett til sekretariatet).
Løpskartene kan beholdes ved målgang.
Pass på å holde god avstand til hverandre.

Barneparkering/ småtroll: Desverre blir det ikke tilbud om barneparkering og småtroll-løype.
Vask/dusj:

Våtklut, ingen dusjmulighet på arena.

Toalett:

Tilgjengelig i Nordavindshagen/ Arvid Hanssen-huset, Tverrveien 1, merket fra arena
og langs FV211 150 m.

Premieutdeling: Vil skje i henhold til NOFs veileder for lokale orienteringsløp.
Start- og resultatlister: På arena og Eventor https://eventor.orientering.no/Events/Show/15239.

Kontaktpersoner:
Løpsleder Stine-Mari Gabrielsen (91117427)
Løypeleggere Ivar Helgesen og Anne-Kari Bakkland (95252115)
Tidtakere Jon Helge Vaeng (99291425) og Hans-Martin Vaeng
Smittevern Guri Løkse (97518335)
Se Sørreisa o-lags hjemmeside http://www.sorreisa-olag.no/

Hjertelig velkommen til en trivelig KM Sprint i Brøstadbotn!

