INSTRUKTION FOR
SUPERMATCH OG B-LØB I
ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV
SØNDAG DEN 09.11.2008
Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division
Oprykning til 1. division
nedrykning til 2. division
Aalborg OK
Horsens OK
Aarhus 1900 OK
Herning OK

Oprykning til 2. division
nedrykning til 3. division
Viborg OK
Mariager Fjord OK
OK Vendelboerne
Karup OK

Oprykning til 3. division
nedrykning til 4. division
St. Binderup OK
Nordvest OK
Randers OK
OK Djurs

Skov og kort:

Rold Nørreskov og Mosskov 1:10.000, ækvidistance 2,5 m.
Tegnet 2006.08. Rettelser senest i efteråret 2008.
Kortet er digitalt printet.
Der er ophængt et kort på stævnepladsen og et kort ved
start.

Terrænbeskrivelse:

Let kuperet gran og bøgeskov. Godt stibillede og let
gennemløbelighed de fleste steder.
I de store åbne partier efter stormfald og skovning, kan der
være underbevoksning, der ikke er vist på kortet.
I en lille del af løbsområdet foregår der fældning og udkørsel
af træ. Der er derfor spor, der kan opfattes som stier, men de
er ikke vist på kortet.

Postbeskrivelser

IOF-symboler.
Postdefinitionerne vil være trykt på kortet.
Der er løse postdefinitioner ved starten, som skal anbringes i
en godkendt holder.

Startliste

Startlisterne er tilgængelige, senest 48 timer før løbet, på
løbets hjemmeside via link fra www.o-service.dk

Kørselsvejledning

Bedste motorvejsfrakørsel er nr. 31 Støvring Syd.
Afmærkning på Himmerlandsvej i mellem Rebild og Skørping,
og på Buderupholmvej umiddelbart før Skørping.

Parkering:

Ved Skørping skole.
Følg P-vagternes anvisninger.

Stævneplads:

På fodboldbanen ved Skørping skole.

Afstande:

Fra stævneplads til Start 1. er der 500 meter ved at følge
skiltene og den blå - hvid snitzling.
Fra stævneplads til Start 2. er der 500 meter ved at følge
skiltene og den rød - gul snitzling.
Bemærk intet toilet ved starterne.

Fra parkering til Stævneplads er der 100 – 200 meter.
Fra stævneplads til børnebane start er der 100 meter.

Baner til divisionsmatch Bane/kategori
& åbne klasser:

Banelængde

Antal poster

Bane 1: svær

9.200

22

Bane 2A: svær

7.100

19

Bane 2B: svær

6.900

15

Bane 3A: svær

5.700

12

Bane 3B: svær

5.500

13

Bane 4A: svær

3.700

12

Bane 4B: svær

3.700

11

Bane 5:
mellemsvær

4.800

13

Bane 6:
mellemsvær

3.800

12

Bane 7 A: let

3.500

14

Bane 7 B: let

3.500

14

Bane 8:
begynder

2.600

14

Klasser:

I følge Reglement 2007 for Divisionsmatch og B-løb

Børnebane:

Der er gratis børnebane fra kl. 10.00 - 12.00.

Start 1 og start 2:

Start 1 anvendes af,
- Bane 5,
- Bane 6,
- Bane 7A,
- Bane 7B,
- Bane 8.
Start 2 anvendes af,
- Bane 1,
- Bane 2A
- Bane 2B
- Bane 3A
- Bane 3B
- Bane 4A
- Bane 4B
Første start kl. 10.00. Fremkald 4 minutter før start.
Udlevering af emit-backupkort ved fremkald.
Startinterval 2 minutter på sort , gul & hvid bane.
Løberne er selv ansvarlige for at tage det rigtige kort fra de
mærkede kasser.
Emit brikken nulstilstilles og løbskortet tages i start øjeblikket,
undtagen på bane 7, hvor løbskortet udleveres 2 minutter før
start.
På grøn bane er der fri starttid, - mellem første og sidste
start på de øvrige baner fra Startsted 1.
Startintervallet er 1 minut på grøn bane
Henvendelse til startpersonellet ved ankomst til start 1.
Kort udleveres ved ankomst til startboksen.
Nulstil emitbrikken og løb.

Kontrolsystem:

Der er elektronisk tidtagning med Emitsystemet.
Lejebrikker udleveres klubvis på stævnepladsen fra
målteltet.
Erstatningspris på ikke tilbageleverede brikker er kr. 400,-.

Væske:

Vand er placeret ved poster i skoven.
Markering findes på postdefinitionen.

Eftertilmelding

Der er ingen eftertilmelding.
Der kan købes vacante baner for kr. 100,- på stævnepladsen i
Party teltet.

Leje af brik kr. 15-.
Salget slutter kl. 11.30

Navne og brik ændring

I en divisionsmatch kan en tilmeldt løber, der får forfald,
erstattes med en anden tilmeldt løber, som opfylder
(ordet tilmeldt er indsat som aldersbetingelsen for den pågældende bane.
en rettelse den 06-11-2008 kl. Navneændringer modtages skriftligt indtil kl. 9 på løbsdagen.
19.05)

Brikændringer modtages løbende.
Anmodning om navne- og brikændringer foretages skriftligt til
løbets sekretær i målteltet.
Mål:

Alle løbere – også udgåede løbere skal passere mål.
Lejede brikker afleveres.
Løbskortet beholder løberen selv.
Løbskortet må ikke vises til ikke startende løbere.

Maxtid:

2 timer fra starttidspunktet.

Resultater:

Ophænges løbende på stævnepladsen.
Offentliggøres på løbets hjemmeside, via www.O-service.dk
senest 12 timer efter løbet er afviklet.

Præmier:

Der er i alt 14 sæt præmier og medaljer der uddeles til de tre
første i ungdomsklasserne til og med H 16 og D -16.
Tidspunkt for præmieoverrækkelsen bekendtgøres ved opslag
på resultattavlen.

Børneparkering:

Gratis børneparkering i opvarmede lokaler, fra kl.09.30 til kl.
12.30.
Kun imod forudgående tilmelding via O-service.
Forældres navn og mobilnummer opgives ved aflevering.

Bad og toilet:

Dametoilet, -omklædning og bad på Skørping skole.
Herretoilet, -omklædning og bad i Skørping hallen.
Bemærk intet toilet ved starterne

Kiosk og service:

Velassorteret kiosk på stævnepladsen med følgende
sortiment: Varme pølser med brød, chokolade, lakrids, slik,
kager, kaffe/the, øl og vand.
Der er opsat et stort Partytelt med borde og bænke til
løberne på stævnepladsen.
Ingen transport af overtøj fra start.

Klageadgang

Klager indgives mundtligt eller skriftligt til Stævneleder Ole
Jensen.
Klager indgives hurtigst muligt, og senest 30 minutter efter
udløbet af maxtid for den sidst startende i konkurrencen.
Protest mod stævnelederens afgørelse, skal hurtigst muligt og
senest ved stævnets afslutning indgives skriftligt til
Overdommer Per Christensen jf. Reglement 2007, punkt 7.9.

Stævneorganisation:

Overdommer: Per Christensen, Esbjerg OK
Stævnekontrol: Christer Black, AOK
Stævneleder: Ole Jensen, RSOK
Beregning: Arne Stensgård Poulsen, RSOK
Banelægger: Christian Hjørne, RSOK
Banekontrol: Henrik Houmøller, RSOK
Korttegner: Christian Hjørne; RSOK
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