Orienteringsklubben Snab
Indbyder til Vejlestafet d. 6. maj 2017
Ændring pr. 24/4 – bemærk venligst:
Grundet hardwaremæssige udfordringer med Sportidents onlineposter, bliver Vejlestafetten 2017 afviklet uden
TouchFree stempling. Posterne skal således stemples på helt alm vis.
Lejebrikker bliver naturligvis kun alm SI-brikker og du skal kun betale15 i brikleje - også selvom du måske
allerede har angivet at du vil leje en TouchFree.
Sprinten i Ulvedalen benytter dog fortsat den TouchFree registrering.
Vi glæder os til at se jer

Klassifikation:
Løbsområde:
Mødested og parkering:

Stævneplads
Kort:

Terrænbeskrivelse:

Klasser:

Stævnet er et C**-stævne
Tirsbæk
Jollehavnen ved Tirsbæk Strand, Strandvejen, 7120 Vejle Ø
Afmærkning fra krydset Horsensvej/Juulsbjergvej samt
Strandvejen/Kirkebakken
Bemærk INGEN adgang fra Tirsbækvej
Eng i nærheden af Tirsbæk Gods, ca. 900 m fra parkering.
Første start kl 11.00
Kortet er nyrevideret i 2016 og 2017 på baggrund af COWI´s digitale
grundmateriale.
1:10.000 med ækvidistance 5 meter.
Printet kort på riv- og vandfast papir
Østjysk blandingsskov med vekslende gennemløbelighed.
Primært stærkt kuperet, høj åben bøgeskov med let gennemløbelighed,
suppleret af tætheder af granskov.
De længste svære baner passerer et let kuperet, mere grøfterigt område
med ung skov.
Generelt mange stier, hvoraf en del er hjulspor af lidt tilfældig karakter.
Vejlestafetten består af tre klasser: Classic, Ungdom og Fri.
Fælles for alle klasser gælder
• Samme løber kun må løbe én tur og på ét hold.
• Der skal være min. 1 dame/pige løber på et hold
• Der er tilladt at stille op udenfor konkurrence
Classic
1.
2.
3.
4.

Tur
Tur
Tur
Tur

Længde/Sværhedsgrad
Ca. 5,3 km svær
Ca. 4,1 km svær
Ca. 4,1 km svær
Ca. 5,3 km svær

Tilladt for
Alle
-H16 og H40- samt damer
-H16 og H40- samt damer
Alle

På Classic 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).

Klasser, fortsat:

Ungdom
Længde/Sværhedsgrad Tilladt for
1. Tur
Ca. 3,2 km let
H/D12 samt H/D14B
2. Tur
Ca. 2,3 km begynder
H/D10 samt H/D12B
3. Tur
Ca. 3,2 km let
H/D12 samt H/D14B
4. Tur
Ca. 4,1 km mellemsvær H/D14 samt H/D16B
I Ungdomsklassen har man på 2. og 3. tur mulighed for at løbe to sammen.
Dvs. at man med hver sit kort følges ad med den samme brik.
Skygning er tilladt på 2. tur.
Fri

Præmier:

Åbne baner:

Længde/Sværhedsgrad Tilladt for
1. Tur
Ca. 4,1 km mellemsvær Alle
2. Tur
Ca. 3,2 km let
Alle
3. Tur
Ca. 4,1 km mellemsvær Alle
Classic: Præmier til de tre bedste hold samt bedste familiehold.
Ungdom: Præmier til de tre bedste hold.
Fri: Præmie til det bedste hold.
Åbne baner: Ingen præmier.
Åbne baner med fri start fra kl. 11.30 – 13.30.
Tilmelding via O-service senest fredag d. 28. april kl 24.00 via O-service.
(Efter kl 24.00 tjekkes kun eftertilmeldinger)
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5

Kontrolsystem:

Svær 1
Svær 2
Mellemsvær
Let
Begynder

Ca. 5,3 km
Ca. 4,1 km
Ca. 4,1 km
Ca. 3,2 km
Ca. 2,3 km

Eftertilmelding indtil tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18:00 via O-service (Efter
kl 18.00 tjekkes o-service ikke).
Mulighed for køb af åbne baner på dagen mod gebyr på 20 kr.
Ved køb af åbne baner på dagen, kan det ikke garanteres at der kan lejes
SIAC brik.
Der anvendes SportIdent.
Postenhederne er indstillede til at fungere som touchfree, hvilket betyder,
at du kan benytte en SIAC-brik til at stemple posterne uden berøring.
Traditionel stempling med almindelig SI-brik kan også benyttes.
Der er mulighed for at leje såvel almindelig SI-brik (15,- kr) samt SIAC-brik
(25,- kr). SIAC-brik kræver tilmelding inden for ordinær tilmeldingsfrist.
Ændring pr. 24/4 2017
Grundet hardwaremæssige udfordringer med Sportidents onlineposter, bliver
Vejlestafetten 2017 afviklet uden TouchFree stempling. Posterne skal således
stemples på helt alm vis.
Lejebrikker bliver naturligvis kun alm SI-brikker og du skal kun betale15 i
brikleje - også selvom du måske allerede har angivet at du vil leje en
TouchFree.

Start:

Der er fællesstart for 1. tur som følger:
Classic 11:00, Ungdomsklassen 11:10, Fri 11:20
På Classic er der den traditionelle fidusstart på 1. tur.
Åbne baner har put and run fra kl 11.30 – 13.30

Afstande:
Børnebane:
Toilet og bad:
Kiosk:
Tilmelding:

Eftertilmelding:

Startafgift:

Stævneledere:
Banelægger:
Stævnekontrollant:
Banekontrollant:
Dommer:
Orienteringsweekend

Parkering-stævneplads 900 m.
Der forefindes gratis børnebane, åben fra kl. 10:45 - ca. 14.00.
Der er toiletter ved parkering samt ved stævnepladsen.
For de friske er der bademulighed i Vejle Fjord.
Der forefindes en velasorteret kiosk på stævnepladsen.
Senest fredag den 28. april 2017 kl 24.00 via O-service. (Efter kl 24.00
tjekkes kun eftertilmeldinger)
Husk at angive evt. familiehold i Classic.
Husk at angive evt. ekstra løbere på 2. el. 3. tur i Ungdom.
Ved brikleje – husk at angive om der ønskes SIAC-brik (25,- kr) el. alm SIbrik (15,- kr) – som udgangspunkt udlejes almindelig SI-brik.
Indtil tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18:00 via O-service (Efter kl 18.00 tjekkes
o-service ikke) – eller til Henning Schou: E-mail: henning@h-schou.dk
Tillægspris 20 kr. pr. løber.
Ungdom -20 år: 55 kr., Senior 21- år: 80 kr.
Brikleje:
• Alm SI-brik 15 kr
• SIAC-brik 25,- kr
Indbetales klubvis til OK Snabs konto i Danske Bank 1551-7256361
Rikke og Lone Rasmussen, OK Snab, njlr@dlgnet.dk tlf 6154 3444
Peter Gammeljord, OK Snab
Steffan Laier, OK Snab
Jakob I. Pedersen, OK Snab
Poul Erik Buch, OK Gorm
Du kan tage en helt weekend i det Østjyske, idet Silkeborg Ok om
søndagen afholder Gudenådyst, læs mere her http://silkeborgok.dk/silkeborgok/lob/2017/lob_113/indbydelse/index.pdf

Tak til vore sponsorer:

