Indbydelse
Aarhus 1900 Orientering indbyder hermed til Sprint-orientering under Aarhus Festuge torsdag den
5. september 2019.
Til arrangementet indbydes både rutinerede orienteringsløbere samt motionister, der prøver
orientering i byen for første gang. Sprintorientering adskiller sig primært fra almindeligt
orienteringsløb i skov ved at foregå i by eller park. Ruterne er relativt korte (mellem 2 og 4 km) og
indeholder mange poster, der kan være ’gemt lidt af vejen’.
Ruterne er tilrettelagt, så der er udfordringer for alle aldre og ambitioner. Der vil være ruter for
motionister og hurtigløbere, for unge og ældre - og ruterne kan gennemføres i løb eller gang alt
efter humør og ambition. Alle ruter foregår dog i områder med trafik, så mindre børn skal deltage i
følgeskab med voksne og foregår på eget ansvar
Kort sagt vil der være både morskab, konkurrence og motion for alle!
Dato og tid

Torsdag den 5. september 2019 – start i perioden kl. 17 - 18.

Stævneplads

Aarhus 1900 Fodbold, Augustenborggade 29, 8000 Aarhus C

Kort

Langenæs, målestok 1:4.000, 2015, revideret 2019

Start

Der er fri start mellem kl. 17.00 og 18.00.
Foregår som 'enkelt-start' hvor løbere sendes afsted med mindst 30
sekunders mellemrum.
Det er tilladt at løbe i mindre grupper på to til tre deltagere

Tilmelding

Ikke aktive orienteringsløbere tilmeldes via Aarhus 1900 Orienterings
hjemmeside: http://1900orientering.dk/festuge-sprint-2019
Medlemmer af Dansk Orienteringsforbund henvises til
www.o-service.dk

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er mandag den 2. sepember 2019. Indtil alle løbskort er
solgt, er det også muligt at tilmelde sig i stævne-kontoret på selve
løbsdagen.

Klasser og
baner

Bane, Klasse

Sværhedsgrad, længde, poster

Bane 1
(D-12 og H-12, Åben 1)

Let, 1,5-2,0 km

Bane 2
(D-14, D-16, D-50, D-60, H-14, H60,
Åben 2)

Mellemsvær, 2,5-3,0 km

Bane 3
(D-20, D-21, D-40-, H-16, H-20, H-21,
H-40, H-50, Åben 3)

Svær – ca. 3,0-3,5 km

Startafgift

Deltagere til og med 20 år: 50 kr.
Deltagere ældre end 20 år: 80 kr.

Omklædning

Der er mulighed for omklædning på stævnepladsen. Der er mulighed for
opbevaring af værdigenstande i stævnekontoret.

Toiletter/Bad

Der vil være toiletter på stævnepladsen.
Der er ikke mulighed for bad.

Tidtagning

Emit-brikker. Der er mulighed for at låne brikker i stævnekontoret,
Lånebrikker afleveres efter målpassage

Endelig
instruktion

Stævneledelse

Løbsinstruktion med præcise banelængder og postantal, deltagerliste
samt sidste informationer inden løbet vil blive offentliggjort den 4.
september på hjemmesiden http://1900orientering.dk/festuge-sprint2019
Aarhus 1900 Orientering
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