Stavanger OK innbyr til
RR12 - Sprintløp i Stavanger
Søndag 20 september 2015
Velkommen til Rankingløp i sprintorientering i Stavanger sentrum på nytt sprintkart
over Byparken og Storhaug nord.
Fremmøte: Stavanger Katedralskole, Kongsgård
Oversiktskart på Google: Kartlenke.
Svært god tilkomst med barnevogn. Tilkomst fra
jernbanestasjonen ca 300 m å gå. Parkeringsmuligheter på
offentlig parkeringsplass på Jernbanelokket. (Se kartlenke)
Anbefaler så mange som mulig å bruke tog eller sykkel til
løpet. NSB tilbyr også gratis tog på Jærbanen hele dagen
til og fra arrangementet pga Miljøsøndagen. (Helt fra
Egersund!)
Klubbtelt: Det vil ikke være anledning til å sette opp
klubbtelt i skolegården, men det vil være halvtak i
skolegården som vil være reservert o-løpere.
Kart: Byparken - Storhaug Nord
Målestokk 1:4000, 2m ekvidistanse
Utgitt September 2015
Printing av kart - Ganddal IL
Terreng: Urbant bymiljø med gater og parker. Raskt og
lettløpt med stort sett asfalt eller plener til underlag.
Trafikk: Løpsområdet er ikke avstengt for biltrafikk. To
kryssinger vil være betjent med vakter. Kryssingene er
merket på kart, men kryssingene er ikke obligatoriske i
løype 1-3. Det er endel som går/sykler tur i området så vis
hensyn.

Sprintløpet inngår som
en del av Stavanger
kommunes
«Miljøsøndag» og det vil
her være masse gratis
aktiviteter å prøve rundt
samlingsplassen.
Det vil for eksempel
være mulig å prøve
kajakk og kano i
Breiavannet. Ta
pannekakesertifikat i
Kiellandparken. Gå på
stylter i Skolegården eller
teste el-sykkel eller el-bil
rett utenfor skolegården
og mye annet.

Løpsantrekk: Som for sprintløp. Joggesko / piggfrie
løpssko anbefales.
Start: Første ordinære start kl 13:00. Start vil være ca 400m fra samlingsplass for
løype 1-4. Løype 5-7 vil ha start ved samlingsplass.
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Lengde
Klasser
ca 3,2km H17
ca 2,6km D17, H15-16, H50, H60
ca 2,3km D13-14, H13-14, D15-16, D50, D60,D70,H70,H80
ca 2,0km D10, D11-12, H10, H11-12, C-åpen
ca 1,8km D/H 11-12N, D/H13-16N, D/H17N
ca 1,5km N-åpen
Småtroll 300-400m i Byparken

Alle som deltar i N-åpen eller småtroll kan få «Finn fram sertifikat»
Påmelding: Innen onsdag 16. september kl.: 24.00 (Eventor)
Etteranmelding innen lørdag den 19. september kl.: 16:00 (Eventor)
Inntil 2 timer før start i sekretariatet om det er nok kart.
Påmelding og annen info på eventor: http://eventor.orientering.no/Events/Show/5036
Kvitteringssystem:
Emit.
Løpere uten brikkenummer i påmelding tildeles leiebrikke. Leiebrikke 30kr.
Startkontigent:

T.o.m. 16 år kr. 60 Etteranmelding kr 90
(ingen etteranmeldingsgebyr for løpere t.o.m. 12 år)
F.o.m. 17 år kr 110 Etteranmelding kr 165

Resultatservice: Resultater på Eventor, løyper og veivalg legges etter løpet ut på
RouteGadget.
Premiering: Premie til alle t.o.m. 12år. ⅓ premiering klasser 13-16år. Ingen for
løpere >17år.
Vask/garderobe: Ikke garderobe eller vaskemuligheter, men toaletter tilgjengelig på
området.
Salg: Ingen i regi av o-klubben, men mange tilbud rundt samlingsplass.
Løpsleder:
TD:
Løypelegger:

Tone Cecilie Nystrøm
Turid Nystrøm
Pål Bårdsen

Noen bilder fra området finner du her: h)p://stavanger.o-klubb.no/?p=3649226

