ORIENTERINGSLAGET TROLLELG
7080 Heimdal
Stiftet 13/1 1957

Innbydelse Trondheim Sprintcup løp nr 4
OL Trollelg ønsker velkommen til det fjerde løpet i Trondheim Sprintcup som går på nytt kart og i
nytt terreng.
TID:

Torsdag 03. mai 2012 med fri start mellom kl 18:00 til 19:30

ARENA:

Okstad skole

PARKERING:

Det er lite parkeringsmuligheter i området. Det er noen plasser i tilknytning
til skolen samt noe langs boliggater, men vil anbefale de som har mulighet til
å sykle, løpe evt benytte kollektivtransport. (Buss nr 3 går forbi
samlingsplass.)
Avstand fra parkering til samlingsplass kan bli over 1000 meter for enkelte.

KART:

Okstad skole, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m, utgitt 2012
Postbeskrivelse er trykt på kartet. Det er ikke løse postbeskrivelser.

START:

5 min å gå til start. Fri start mellom kl 18:00 – 19:30

LØYPER:

Løype A: ca 2,4 km med spredningsmetodikk.
Løype C: ca 1,0 km.

KLASSER:

Løype A: D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17-20, D/H 21, D/H 40, D/H 50, D/H 60,
D/H 70, D/H 17-39 bedrift. Bedriftsløpere over 40 starter i ordinære klasser.
Løype C: D/H 11-12. Kart deles ut på arena. Det er tillatt med skygging.
Løping i hager (olivengrønn farge) og sperrede områder er forbudt og
medfører disking. Det samme gjelder upasserbare murer (merket med svart
tykk strek). Det vil være kontrollører ute i løypa.

KVITT.SYSTEM:

EKT benyttes. Arrangøren leier ikke ut brikker.

PÅMELDING:

All påmelding skjer i eventor.
http://eventor.orientering.no/Events/Show/1416
Kun startende blir fakturert.

PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 02.05 kl 2359. Etteranmelding på arena er mulig så lenge vi har kart.
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STARTKONTINGENT: D/H < 16: kr 50,D/H > 17: kr 100,- Norske klubber faktureres for sprintcupen samlet.
NB: Løpere som ikke deltar for norske klubber må betale kontakt på arena.
(eksempelvis bedriftsløpere, løpere som løper for utenlandske klubber.)
RESULTATER:

Legges ut på www.sprintcup.no og eventor.

LØPSLEDELSE:

Løpsleder: Bård Nonstad, mob: 97654306 mail: bard.nonstad@bntv.no
Løypelegger: Jørgen Tegdan
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