Instruktion

JWOC/EYOC/WUOC Testløb
11-12 juni 2022
Stævnet er testløb for udtagelse af de hold, der skal deltage til hhv. JWOC, EYOC
og WUOC. Arrangør er Dansk Orienterings-Forbund med hjælp fra Eliteudvalget.
Indkørsel til
skoven/
Afmærkning
til parkering

Mellemdistance
Indkørsel til skoven skal foregå syd fra skoven.
Markering fra Klintingvej/Skråvejen: 55°44'16.4"N 8°15'57.3"E
Langdistance
Indkørsel til skoven skal foregå fra vejsammenløbet mellem
Hovedgaden, Torstedvej og Nørhedevej: 56°12'09.1"N 8°33'12.0"E

Stævneplads/
afmærkninger/
parkering

Mellemdistance
Stævneplads på en sidevej til Blåbjergvej
Parkering: Blåbjergvej/Himmelvej - GPS: 55°44'36.8"N 8°15'05.7"E
Herfra afmærkning til stævneplads.
Langdistance
Stævneplads ved Damgårdvej
Parkering: Damgårdvej/Fulgsangvej - GPS: 56°14'38.9"N 8°29'56.0"E
Herfra afmærkning til stævneplads.

Afstande

Mellemdistance
Parkering til stævneplads: 350 meter Stævneplads
til start: 850 meter, rød/hvid snitsling.
Parkering til start: 450 meter, rød/hvid snitsling.
Langdistance
Parkering til stævneplads: 600 meter Stævneplads
til start 1200 meter, rød/hvid snitsling.

Toilet og bad

Der er toiletter på/ved stævnepladserne. Ingen toiletter ved starterne.
Der er ikke bademuligheder.

Chaufførbaner

Chaufførbane kan købes på stævnepladsen. Man kan starte efter
sidste start i testløbene (ændring fra indbydelsen). Der vil ikke være
tidstagning på denne bane. Startafgift er kr. 60.- Der kan betales med
MobilePay på dagen.

Kiosk

Der er ingen kiosk

Kontrolsystem

SPORTident anvendes begge dage. Postenhederne er indstillet til
berøringsfri registrering (touch-free) begge dage. For at kunne drage
nytte af berøringsfri registrering, skal man anvende en SIAC brik.
Hvis man anvender en almindelig brik, skal man stemple
postenheden på normal vis.

Opvarmningskort

Der vil være opvarmningskort tilgængeligt både lørdag og søndag.
Opvarmningskortene kan findes på stævnepladsen.

Postbeskrivelser

Trykt på kortet samt løse ved start.

Overtrækstøj

Der vil ikke være transport af overtrækstøj.

Børnebaner

Der vil ikke være børnebaner.

Præmier

Der er præmier ifm. Løberen League både lørdag og søndag
Disse vil blive uddelt når alle løbere er i mål og resultaterne er
endegyldige begge dage

Resultater

Der vil kun være liveresultater på dagen.
Efter løbene kan officielle resultater findes på: www.o-results.dk

Kort

Mellemdistance
Blåbjerg 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. Nytegnet i 2021. Korttegner:
Jens Sørensen
Langdistance
Stråsø 1:10.000 og 1:15:000, ækvidistance 2,5 m. Nytegnet i 2021.
Korttegnere: Medlemmer fra Vestjysk Orienteringsklub og Skive OK
Alle kort er printet og pakket i plastlommer

Terræn

Mellemdistance
Klitplantage med fyr og granskov – visse steder egekrat og et større
hedeområde. Løbsområdet varier fra let til mellem kuperet. Meget
varieret gennemløbelighed. Der er generelt et veludbygget stibillede
OBS! Dette kort er tegnet uden hjælpekurver.
Langdistance
Vestjysk hede plantage med en del indlandsklitter. Skoven er
hovedsagelig nåleskov med enkelte indslag af løvskov. Der er generelt
god gennemløbelighed, men der er enkelte områder med tættere skov.

Ordensregler

Lørdag vil der være passage af en asfalteret vej på banen. Der vil ikke
være tvungen passage eller være folk til at tilbageholde trafik. Alle løbere
skal selv sørge for at der er frit for biler og overholde generelle
færdselsregler.

Starttider

Mellemdistance: Første start for testløbene kl. 13.00.
Langdistance: Første start for testløbene kl. 10.00.
Chaufførbaner kan købes på stævnepladsen efter sidste start.
Startintervallet på chaufførbanen styrer løberne selv.

Startprocedure

Mellem- og Langdistance
Startboks 1 (4 min. til start):
• Løberen går ind i startboks 1, når uret ved start viser din starttid.
Løberen må gå ind i startboks 1, når start-personalet giver
tilladelse hertil.
• Her kontrolleres navn, starttid og SI-brik.
• Her foretages clear og check af SI-brikken. Løberen er selv
ansvarlig for dette.
Startboks 2 (3 min. til start):
• Her er der mulighed for løse postbeskrivelser til løbere med egen
definitionsholder. Selvbetjening – eget ansvar for korrekt bane.
Startboks 3 (2 min. til start):
• Der er mulighed for at studere ophængt o-kort (uden baner).
Startboks 4 (1 min. til start):
•

Løbere går frem og startpersonalet står med kortet klar.
Når uret bipper må løberen få kortet. Kortet må først vendes i
startøjeblikket.
Snitsling frem mod startpost skal følges.

For sent startende

For sent startende løbere skal henvende sig til startpersonalet og få
tilladelse til at starte. IOF-regler for for sent startende anvendes: Såfremt
løberen ankommer til starten mindre end ½ startinterval senere end
starttiden iht. startlisten kan løberen få lov at starte med det samme (Fx
hvis løberen skal starte kl. 10:10, der er 2 minutters startinterval og
løberen ankommer 45 sekunder for sent, så kan løberen starte med det
samme). Hvis løberen ankommer til starten mere end ½ startinterval
senere end starttiden iht. startlisten skal løberen vente med at starte til
næste ledige ½ startinterval (Fx hvis løberen skal starte kl. 10:10, der er 2
minutters startinterval og løberen ankommer 65 sekunder for sent, så
kan løberen først starte kl. 10:13, såfremt at denne tid er ledig).
Er løberen selv skyld i den sene ankomst til start, vil den oprindelige
starttid gælde som starttid. Hvis andre eller andet er skyld i den sene
start, vil løberen blive tildelt en ny starttid.

Mål

Målgang registreres ved stempling af målenhederne på målstregen.
Derefter fortsættes til aflæsning. Kortet beholdes, men der opfordres til
fairplay, således at kortet ikke vises til løbere, der endnu ikke har løbet.
Udgåede løbere skal melde sig i mål. Maxtider er:
Mellemdistance: 120 min.
Langdistance: 150 min.

Målopløb

Søndag vil der være to sidste poster og derfor sammenløb af de to målopløb

Klasser
Mellemdistance

Klasse

Længde

Postantal

Væske

Målestok

H21/H17-20
D21/D17-20/H15-16

4,5 km

14

0

1:10.000

3,5 km

14

0

1:10.000

D15-16

3,3 km

11

0

1:10.000

Klasser
Langdistance

Væske

Målestok

Klasse

Længde

Postantal

H21
H17-20

13 km

26

1

1:15.000

11,6 km

22

1

1:15.000

D21

9,4 km

17

1

1:15.000

D17-20

6,5 km

9

1

1:15.000

H15-16
D15-16

6,5 km
5,1 km

9
10

1
0

1:10.000
1:10.000

Væskeposter

Væskepost er ikke markeret på kortet.
Væskepost er placeret ved en post efter følgende kilometer:
H21/H17-20: 5,7 km, D21: 5,6 km, D17-20/H15-16: 3,2 km
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Astrid Ank Jørgensen (aaj@do-f.dk, 22842170)
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Jess Rasmussen (mellemdistance)
Mikkel Kaae-Nielsen (langdistance)
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Bo Simonsen, Dansk Orienterings-Forbund
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Bo Simonsen, Hans-Jørgen Vad og Britta Ank Pedersen

