Haugesund IL Orientering
har gleden av å invitere til spennende

Sprintløp
Lørdag 30. april 2016
Kretsløp i Rogaland Orienteringskrets
En siste sprinttest for de som skal til NM Sprint i Bergen
Frammøte

Haraldshaugen Camping - 2 km nord for Haugesund
Sentrum, like ved Riksmonumentet Haraldshaugen.
Merket fra RV47 nord for Haugesund.
Lett adkomst med barnevogn fra parkering til samlingsplass.
Familievennlig samlingsplass på campingplassen.
God plass til lagstelt.

Parkering

150 meter fra samlingsplass, ved Haraldsstøtta. Hvis parkeringen her blir full, må man parkere på
Gardsenteret like ved avkjøringen fra RV47.

Løpsavvikling

Sprintløpet arrangeres etter følgende modell:
Prolog/kvalifisering og deretter A og B finaler for alle løpere fra klasse H/D 13 og eldre.
For ranking, regnes alle i A-finalen foran de i B finalen
Nybegynnerne og H/D11-12 tilbys «Råtass-løp» med flere løyper.

Start

14:00 Første start kvalifisering
15:00 Start råtassløp
16:00 Første start finaler

Løyper
Klasser

Løypelengder
Ca 3 km

Kvalifisering
og finaler

Nivå
A

Løyper
Klasser
Ulike løyper og kartområde i H17kvalifisering og finaler
Ca 2,2 km
A
Ulike løyper og kartområde i D17-, D13-16, H13-16, D60-, H60kvalifisering og finaler
Ulik lengde
N/C
Råtass
Alle nybegynnere og H/D11-12
Hver av de oppsatte klassene løper parallelt i to forskjellige løyper (tilfeldig trukket). Den beste halvdel i
hver løype løper A-finale. Den dårligste halvdel i hver løype, samt evt løpere som kun deltar i finalen
løper B-finale.
A og B finalene avvikles parallelt i to ulike løyper.
Startrekkefølgen i finalene baseres på resultatene i kvalifiseringen.
De beste starter sist i finalene.

Kart

Hauge-Gard, utgitt 2015

Terreng
Vask
Småtroll
Barneparkering

Løypene går i variert terreng, med både asfalt, sti, park og beitemark
Ingen garderobe. Våtklut.
Småtroll får gå noen av Råtass-postene. Kontingent: 20 kr, betales direkte ved start.
Det blir i utgangspunktet ikke arrangert barneparkering – dersom det er et behov for dette, send mail til
løpsleder i god tid før arrangementet.

Kiosk.
Startkontingent

Kiosken på campingplassen er åpen med salg av brus og is. For annen handel, ligger Gardsenteret med
Menybutikk like ved.
-16år
17-år
Ordinær påmelding
70,130,Etteranmelding
120,- (0,- for -12år)
195,-

Påmelding

Påmelding via eventor innen mandag 25. april kl 22.00 link
Husk å oppgi klasse for beregning av poeng i Rogalandsrankingen

Etteranmelding

Etteranmelding via eventor innen fredag 29. april kl 16 (kommer da med i trukket startliste)
Etteranmelding i sekretariatet løpsdagen senest 1 time før start. (må da starte først)

EKT /
Tidtaking

Emit løperbrikke benyttes. Leie av brikke kr. 25,(blir fakturert sammen med startkontingent etter løpet).

PM og
Startliste

PM og startliste legges ut på eventor innen fredag kveld.

Betaling
startkont.
Premiering

Faktura for startkontingent blir sendt til lagene etter løpet.

Løpsleder

Borghild Hervik Hansen , mobil 452 93 243, e-post bhehanse@online.no

Løypelegger

Ivar Kvale, mobil 941 66 054, e-post ivar.kvale@haugnett.no

TD (Teknisk
delegert)
Overnatting:

Einar og Anne Kari Vikingstad - Torvestad

Nybegynnere og H/D-12 år: Premier til alle fullførende.
13-16 år: Premier til 1/3 av antall startende.
17- år og eldre. Ikke premiering

Løpet arrangeres på campingplassen, så dette er en flott plass og overnatte for dere som skal videre på
Vikesprinten 1. mai, kan dette anbefales: http://haraldshaugencamping.com/

Samlingsplass og løpsterreng

Vel møtt !

