Indbydelse til Vejle-stafet 2015
I Staksrode skov
Søndag den 07. juni 2015
Klassifikation:

Stævnet er et C ** stævne.

Stævneplads:

Stor åben lavning lige ud mod Vejle Fjord
Afmærkning fra Vejlevej – efter Hyrup - mod Staksrode.

Orienteringskort:

Staksrode, Revideret i 2012.
Målestok 1:10.000 med ækvidistance 2,5 meter.
Trykt kort i plastlomme.

Terrænbeskrivelse:

Primært løvskov med varierende gennemløbelighed,
mange grøfter og storkuperet fjordskrænt.
3 vildtlommer er markeret på kortet.

Holdklasser / baner:
Classic:
Banelængde Sværhedsgrad Tilladt for
1. tur
ca. 5,0 km.
svær
alle
2. tur
ca. 4,0 km.
svær
-H16 og H40- samt damer
3. tur
ca. 4,0 km.
svær
-H16 og H40- samt damer
4. tur
ca. 6,5 km.
svær
alle
NB! Der skal være mindst én dameløber på et Classic-hold.
Light:
1. tur
2. tur
3. tur
4. tur

Banelængde
ca. 4,0 km.
ca. 3,5 km.
ca. 2,5 km.
ca. 4,0 km.

Sværhedsgrad
Mellemsvær
Let
Begynder
Mellemsvær

Tilladt for
alle
alle
alle
alle

Generelle stafet regler:
Alle løbere på et hold skal være fra samme klub.
Hver løber må kun løbe én tur - og må kun løbe på ét hold.
Der kan startes uden for konkurrence med afvigelser fra dette.
Familieholdkonkurrence:
På Classic-banen kan man desuden tilmelde sig som et familiehold.
Familiehold må sammensættes af løbere fra flere klubber, blot man er
fra samme familie (ægtepar, børn, søskende, forældre,
svigerforældre mv.).
Ungdomskonkurrence:
På Light-banen kan klubberne desuden tilmelde ungdomshold, hvor
løberne på holdet skal være UNDER D/H-16.
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Åbne baner:

Løb uden for stafet konkurrence.
Bane 1:
Bane 2:
Bane 3:
Bane 4:
Bane 5:

Svær I:
Svær II:
Mellemsvær:
Let:
Begynder:

ca. 6,5 km
ca. 4,0 km
ca. 4,0 km
ca. 3,5 km
ca. 2,5 km

Præmier:

Classic:
Light:
Åben bane:

De 3 bedste hold - samt det bedste familiehold.
De 3 bedste ungdomshold.
Ingen præmier.

Kontrolsystem:

EMIT med backup kort – udleveres i klubposer på stævnepladsen.

Starttid:

Classic:

Første tur, samlet start kl. 10.00
Med fidusstart på første tur – en gåde eller lignende, som
alle kan løse, men som kræver man holder hovedet koldt!

Light:

Første tur, normal samlet stafet-start kl. 10.15

Efterstart:

Forventes afviklet kl. ca. 13.00

Åbne baner:

Put and Run med første start fra kl. 10.30.

Afstande:

Fra parkering til stævneplads: fra ca. 200 meter til ca. 600 meter.
Start og mål er på stævnepladsen.

Parkering:

Ensrette kantparkering på grusvej - starter ved første parkeringsplads,
hvor frakørsel skal være ved vending på parkeringspladsen.

Børnebane:

Gratis børnebane med præmie til alle børn der gennemfører.
Der er ikke børneaktivering.

Kiosk:

Velassorteret kiosk på stævnepladsen.

Væske:

Vand ved publikumspost samt vand og saft ved mål.

Toilet:

Toilet-vogn tæt ved stævneplads / start.

Bad:

I Vejle Fjord lige neden for stævnepladsen er muligt – husk badesko.

Resultatformidling:

Resultaterne speakes samt ophænges på stævnepladsen.
Formidles desuden efterfølgende på OK Snab’s hjemmeside.

Speakning:

Der er speakning af hele konkurrencen.

Forvarsling:

Alle baner, undtaget Begynder- og Let, passerer publikumspost ved
stævnepladsen cirka halvvejs på banen. Desuden tilstræbes forvarsling
af alle løbere via radiopost umiddelbart før mål.
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Startafgift

Stafet:
300 kr. pr. hold i Classic- eller Light-klassen.
Ved eventuel leje af EMIT-brik betales 10 kr. pr. person.
Åbne baner:
D/H 21- : 80 kr.
D/H -20 : 50 kr.
Ved eventuel leje af EMIT-brik betales 10 kr. pr. person.

Tilmelding:

Senest fredag den 29. maj 2015 via O-service.
Godkendelse i O-service inden Kl. 23.00
Husk at angive eventuelt.:

UNGDOMSHOLD i Light-klassen
FAMILIEHOLD i Classic-klassen

Startafgiften indbetales klubvis, samtidig med godkendelse i O-service,
til OK Snab's konto i Danske Bank, Reg. Nr. 9402 Konto nr. 72 56 361
- husk at oplyse afsender-klub.
Eftertilmelding:

Indtil onsdag den 03. juni 2015 kl.18.00 via O-Service – eller til
Henning Schou: Tlf. 75 83 22 03 , E-mail: henning@h-schou.dk
Tillægspris: 80 kr. pr. hold (20 kr. pr. løber).

Banelægger:

Morten Schou, OK Snab

Stævnekontrollant:

Jakob Pedersen, OK Snab

Dommer:

Poul Erik Buch, OK Gorm

Stævneleder:

Peter Skov Nielsen, OK Snab
E-mail: peter.skov@privat.dk – Tlf. 27 23 14 42

”Vi ses i den smukke fjordskov”
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