Aarhus 1900 orientering indbyder til

Festugesprint
Tidspunkt:

Søndag den 6. september 2020. Stævnepladsen er åben fra kl. 9:00 første start
kl. 10:00

Klassifikation:

**

Løbsområde:

Aarhus, Øgadekvarteret og Botanisk Have

Stævneplads:

Græsplæne ved Grønnegade (Nær Grønnegade 105). GPS: N 56.162349,
E 10.198575.

Parkering:

Der er ikke arrangeret parkering men parkeringspladserne ved Aarhus universitet
kan benyttes (600-1200 m til stævneplads).
Kort over parkeringsmuligheder ved Aarhus universitet:
http://auinstallation40.cs.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger/
kort/Parken_Offentlig_parkering.jpg
https://auinstallation40.cs.au.dk/fileadmin/www.au.dk/personer_og_bygninger
/kort/Parken_medarbejderparkering.jpg (Parkering er begrænset i hverdagene,
men åben i weekenden – følg skiltningen)

Kort:

Botanisk Have og Ø-gaderne, målestok 1:4000. Begge kort er opdateret med små
rettelser forår 2020.
Begge kort følger sprintnorm ISSprOM 2007. Korttegner: Kell Schønnicsen
(Botanisk Have) og Andreas Boesen (Ø-gaderne)

Terrænbeskrivelse: Terrænet er i en del præget af tættere bebyggelse med smalle passager, hække
og baggårde, mens det i den anden del hovedsageligt består af et større
parkområde med spredt bevoksning. Der forekommer enkelte spærringer som er

markeret med snitzling i terrænet, og som på kortet er markeret med tydelig lilla
skravering. Færdselsregler skal overholdes.

Klasser:
Bane

Sværhedsgrad

Vindertid

Længde

1
2
3

Sort - svær
Gul - mellemsvær
Hvid - let

12-15 min
12-15 min
12-15 min

3,0-3,5 km
2,5-3,0 km
1,5-2,0 km

Ved mange tilmeldte vil der blive lavet baner med sløjfer
Børnebane:

Gratis børnebane fra kl. 10:00 til 13:00

Tilmelding:

Via o-service senest den 28. august 2020. Åbne baner kan købes på dagen

Eftertilmelding:

Der kan købes åbne baner på dagen mellem 9:00 og 13:00, kort vil blive printet
på stævnepladsen

Løbsafgift:

H/D -20: 65 kr
H/D 21-: 85 kr
Brik leje: 15 kr

Kontrol system:

SI / SPORTident elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Anvendes egen brik
skal briknummer oplyses i forbindelse med tilmeldingen. Leje af brik koster 15 kr.
Mistet lejet brik skal erstattes med 300 kr.

Start:

Første start kl. 10:00 i henhold til startliste. Åbne baner købt på stævnedagen har
fri start 10:00-13:00

Organisation:

Stævneleder: Mette Høiberg Ozol, Aarhus 1900 orientering, mobil 51342980,
mail ozol@live.dk

Banelægger: Jakob Edsen, Aarhus 1900 orientering
Stævnekontrolant: Birgitte Halle, Aarhus 1900 orientering
Korttegner: Kell Schønnicsen og Andreas Boesen

