Stavanger O-klubb ønsker velkommen til
tomannsstafett på Tastaveden onsdag 2. august.
Kart/terreng: utsnitt av Tasta/Stokkavatnet målestokk 1:4000.
Åpne områder og skogholt med varierende vegetasjonstetthet, gangstier og
skogsstier. Asfalt kun på gangsti som går fra sør til nord gjennom terrenget.
Parkering: ved Tasta kirke. 10min å gå til samlingsplass. Merket fra FV 446 Randabergveien.
Alternativt ved Tastahallen/Tasta Senter. Se kart på neste side.
Samlingsplass: ved gangveikrysset på toppen av Tastaveden. Merket fra Tasta kirke.
Se kart på neste side.
Løyper: 5 løyper A til E med lengde fra 1,0 til 1,2 km, samt en nybegynnerløype på 1,0km.
Løypene er holdt utenom tettvokste og bratte områder i nord og nordøst. Relativt liten
høydeforskjell, løypene går ikke langt ned i bakkene i noen retning. Ingen løyper går inn i
bebygd område.
Ingen løse postbeskrivelser.
Startkontingent: kr 30, - per løper. Betales kontant på samlingsplass (husk småpenger, ikke
ekstra vekslepenger).
Påmelding: påmelding i Eventor (http://eventor.orientering.no/Events/Show/8837) så tidlig
som mulig. Løperne må også skrive seg opp på skjema på samlingsplass.
Start: fellesstart for stafett kl 18:00. Individuelle løpere kan starte litt tidligere
hvis løyper og sekretariat er klare.
Opplegg: de som løper stafetten, finner en partner å løpe sammen med.
Førstemann løper en av løypene A, B, C, D eller E og veksler med sin partner
etter å ha stemplet målposten ved å overlevere kartet, slik at nummer to løper
samme løype som nummer en. Begge løpere løper alle fem løypene (eller færre
dersom det ønskes).
Stiller du alene, løper du valgfritt antall løyper.
På grunn av begrenset antall kart, vennligst legg kart tilbake i kartbunken ved
startposten etter avsluttet løype.
Unntak: skulle en løper bruke mye tid i løypa, kan partneren starte sin etappe
før løperen er kommet til veksling
Husk å skrive opp tidene for hver løype i utlagte skjema. Skriv lesbart!
Tidtaking og resultater:
Resultater vil bli lagt ut på Eventor i løpet av torsdag kveld.
Løpsleder og løypelegger:
Pål H. Gjerden tlf. 99 24 94 73

