PORSGRUNN CITY RACE LØRDAG
31. oktober 2015
Porsgrunn orienteringslag ønsker alle store og små orienteringsløpere velkommen til det
andre Porsgrunn City Race. Dette er orienteringsløp i full lengde i by/urban bebyggelse. Vi
har i år lagt løpet til en helg som ligger mellom en travel løpssesong og vintertreningen.
Derfor håper vi at flest mulig kan ta en tur til Porsgrunn for en morsom og spennende
løpshelg.
Søndag 1. november arrangerer vi Poengjakta for 31. gang (Norges første poengløp). Her er
postene gitt en poengverdi og kan oppsøkes i fri rekkefølge innenfor oppgitt maxtid på 30
eller 45 minutter. Den som til slutt har flest poeng vinner et svært attraktiv premie –
banankaka! Se egen invitasjon for informasjon om dette løpet!
Det vil også bli en sprint økt – teori/praktisk i forbindelse med arrangementet. Dette
kommer vi tilbake til – følg med på eventor.

TID:
ARENA:

En flott lørdag 31. oktober 2015 med første start kl. 13.00
Bratsberg Brygge – fint beliggende ved Porsgrunnsælvas bredd, Porsgrunn
Sentrum – se kart på siste side.

PARKERING: Det må påregnes å benyttes avgiftsbelagte parkeringsplasser. NB! Sjekk
parkometer – evnt. parkeringsskive hvis du parkere på offentlige plasser. På
vedlagte kart er de nærmeste parkeringsområdene markert.
KART:

Porsgrunn sentrum, målestokk 1:4000 og 1:5.000(6,5 km), ekvidistanse 2 m,
sprintnorm. Nytegnet 2012 - 2015 av vår alltid engasjerte Magne Klovning.
Sprintnorm gjelder - Løping i hager, bed og sperrede områder (upasserbare
gjerde, murer og hekker) er forbudt og medfører disk.
Sko valg er joggesko - det er FORBUDT å løpe med pigg!
Postbeskrivelse er trykt på kartet, samt at det finnes løse postbeskrivelser på
start.

NB! Løpet foregår i sentrum og det er viktig at løper tar hensyn til biltrafikk og øvrige
gående. Kryssing av de mest trafikkerte gatene er unngått ved løypeplanleggingen.
Deltagere løper på eget ansvar!
START:

Alle klasser, også N-klasser, har samme start – 850 m å gå.

LØYPER og KLASSER:
Løypelengder

Nivå

Klasse

2 km

N

H/D-12N, H/D13-16N, H/D17-N

2,5 km

C

H/D11-12, H/D13-16C, H/D17-C, H/D80

3,5 km

A/B

H70, D70-, D60-, H/D13-14

4,3 km

A/B

D/H15-16, D40-, D50, H60

5,0 km

A/B

D17, H50

6,5 km

A/B

H17-, H40-

Løypelengdene kan bli justert fram mot løpsdato.
KVITTERINGSSYSTEM: EKT benyttes. Arrangør leier ut brikker.
PÅMELDING:

All påmelding skjer i EVENTOR http://eventor.orientering.no. Det er
også mulig å melde seg på direkte på løpet – med forbehold om nok
kart.

PÅMELDINGSFRIST: Vi ber folk melde seg på innen tirsdag 27. oktober kl. 2359 på Eventor
– slik at vi kan trykke nok kart i tide. Etteranmelding på arena så langt
kart rekker. Vi beregner da et lite tillegg på kr. 50,-

STARTKONTINGENT: >= H/D17 kr. 130, <H/D17 kr 60,-. Arrangøren sender faktura til
klubbene.

PREMIERING:

Opptil 12 år – alle får premie.
H/D 13-14, H/D15-16, H/D13-16 N og H/D13-16 C – 1/3 premiering.
Alle andre klasser – premie til vinneren i hver klasse.

RESULTATER:

Resultater blir lagt ut på eventor.orientering.no så fort de er klare fra
vårt eminente tidtagerteam - Magne og Truls.

SALG/SOSIAL SAMMENKOMST:
Arenaen ligger flott til ved Porsgrunnsælva og med flere restauranter
som nærmeste nabo. Vi ønsker at o-miljøet blomstrer og vi har derfor
fått til en avtale med Jonas B. Gundersen slik at vi får gode priser på
pizzabuffet fra kl. 14.00.
Kr. 79,- for barn under 12 år.
Kr. 139,- for ungdom og voksne over 12 år.
Drikke betales av den enkelte.
FOR AT VI SKAL FÅ PLASS SÅ BER VI AT KLUBBENE MELDER ANTALL
INN TIL hilde.rosenvold@gmail.com innen tirsdag 27. oktober kl.
23.58.
Jonas B. Gundersen har en allsidig meny for de som ikke vil ha pizza –
bare se her: http://www.jbg.no/porsgrunn/.
MEDIA:

For første gang i historien (i hvert fall det POL erfarer) blir et o-løp
overført direkte på radio i Norge. Radio Grenland har studio ved arena
og deltakere må regne med å kunne bli «kidnappet» inn i studio og
skryte av hvor fantastisk opplevelse det er å løpe Porsgrunn Cityrace!

LØPSLEDELSE:
LØYPELEGGER:

Løpsleder: Jon Skriubakken, 91708120, jon.skriubakken@gmail.com
Hans Petter Eikedalen og Thore Kornmo

ARENA og PARKERING (PS- PARKOMETER):

