Instruktion til aftensprint i Ulvedalen/Bredballe
Fredag d. 5. maj 2017

Mødested

Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø.

Parkering

Skolens parkeringsareal kan benyttes.

Kort

Bredballe/Ulvedalen 1:4000

Placering af start, mål og
stævnekontor

Stævnekontoret er placeret ved skolens
hovedindgang i skolegården og er
afmærket med oskærm.
Mål er på skolens område.
Start er nord for skolens boldbane. Følg
den afmærkede rute (rødhvid snitzling) til
start fra nordlige hjørne af
parkeringsområdet (ca. 300m).
Der er adgang til toilet ved stævnekontoret,
men ikke bad og omklædning.
Der er ingen transport af overtrækstøj.

Inden start

Hvis du er forhåndstilmeldt, kan du gå direkte til start. Medbring din
egen brik eller få udleveret lånebrik ved start. Lånebrikker er placeret i
plastposer forsynet med klubnavn. Vær opmærksom på at tage den
rigtige brik, og lad posen ligge til de næste løbere.
Hvis du ikke er forhåndstilmeldt, kan du købe en bane i
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stævnekontoret. Prisen er 60 kr. for H/D 20 og yngre og 90 kr. for H/D
21 og ældre. Du kan købe både bane 1 (svær lang), bane 2 (svær
kort) og bane 3 (let)
Du skal også henvende dig til stævnekontoret, hvis du skal have
ændret briknr. Dette kan ikke gøres ved start.
Kortene ligger ved start.
Starten

Ved starten er der løse postdefinitioner. Du kan tage en postdefinition,
hvis du har en holder til den.
Put & Run. Du kan løbe, når du får signal til det af startpersonalet.
Respektér venligst startpersonalet, som er TVOs ungdomsløbere, og
følg deres anvisninger.
Der er start mellem 18.30 og 19.30. Sørg for at stemple startposten
inden du bevæger dig hen til starttrekanten, hvor kortene er placeret.
Vær opmærksom på, at du tager det rigtige kort.

Kontrolsystem

Der kan benyttes sportidentbrikker med traditionel stempling eller
SIACbrikker med touchfree stempling.
Startposten og målposten er IKKE touchfree og skal stemples af alle
med traditionel stempling.
Husk at stemple clear og checkenhederne inden du starter.
Checkenheden starter din SIACbrik, og SIACbrikken vil starte med
at blinke. SIACbrikken slukker igen, når du stempler målposten.
Ved touchfree stempling af posterne, vil SIACbrikken afgive en lyd og
blinke. Får du ikke noget signal, skal du stemple postenheden på
traditionel vis.
Kommer du i nærheden af en post, som du ikke skal have, kan du
komme ud for, at din SIACbrikken stempler automatisk. Det bliver
man naturligvis ikke diskvalificeret for.
Du kan leje en SIACbrik i stævnekontoret for 25 kr. eller en traditionel
SIbrik for 15 kr.
Mister du en SIACbrik skal den erstattes med 600 kr.
Mister du en traditionel SIbrik skal den erstattes med 400 kr.

Poststativer

Der benyttes poststativer på glasfiberstænger monteret med små
oskærme. Kontrolnummer er placeret vandret på SIenhenden.

Under løbet

Sørg for at respektere de private områder på kortet. Det medfører
diskvalifikation at bevæge sig ind på dem, og det giver os endvidere et
dårligt omdømme.
Vær opmærksom på trafik på vejene. Specielt Hældagervej og
Skelvangen kan være trafikerede. Du er selv ansvarlig for din
sikkerhed.
Let baner krydser Hældagervej ved fodgængerfelt/undergang.

Efter løbet

Stævnekontoret er placeret tæt på mål.
Her får du din brik aflæst og udleveret stræktid.
Resultater vil være på oksnabs hjemmeside i løbet af aftenen.
Livelox vil være tilgængelig efter sidste startende.
Husk at henvende dig i stævnekontoret, hvis du ikke har gennemført
banen, så vi kan få dig registreret og ikke venter på dig.
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Der er ikke udlevering af væske eller præmier
Baner

Bane 1: Svær lang 3,3 km, 14 poster
Bane 2: Svær kort 2,0 km, 14 poster
Bane 3: Let 1,7 km, 12 poster
Maxtid er 1 time

Orienteringsweekend

Tag en løbsweekend i det østjyske:
5/5: Aftensprint i Ulvedalen/Bredballe
6/5: Vejlestafet eller åbne baner i Tirsbæk.
7/5: Gudenådysten i Silkeborg

Arrangør

Ungdomsløberne i TVO (Team Vejle Orientering)
Banelægger: Jens Christian Gammeljord
Stævneleder: Jens Liengård (jens@liengaard.dk). Tlf. 26.27.64.97

