Holbæk Orienteringsklub indbyder til

Nytårsstafet
Søndag den 13. januar 2013
Stævnet ...........: C-stafet **
3-mandsstafet, med poster i valgfri rækkefølge på 1. tur.
Første start kl. 10:30.
Endvidere individuelle, åbne klasser med start fra kl. 11:00.
Løbsområde .....: Rørvig Sandflugtsplantage
Parkering .........: For enden af Telegrafvej, 4581 Rørvig

Afstande ..........: Stævnepladsen vil ligge i rimelig afstand fra parkeringen.
Den præcise placering vil fremgå af instruktionen. Der vil
være snitslet fra p-pladsen til stævneplads. Skiftezone og
mål er placeret i umiddelbar forbindelse med
stævnepladsen.

Stævnekontor ...: Findes i telt på stævnepladsen. Åbner kl. 09:30 for
udlevering af klubposer, holdændringer, samt tilmelding til
børnestafet og åbne klasser.
Kort.................: Rørvig Sandflugtsplantage, 1:10.000, 2,5 m ækvidistance.
Laserprint.
Terræn ............: Karakteristisk sandflugtsplantage med en blanding af
småkupering i selve plantagen og større kupering i klitterne
ved vandet. Overvejende nålebevoksning og generelt åbent
terræn.
Kontrolsystem ..: Der benyttes SportIdent, og SI-briknr opgives samtidig med
tilmeldingen. SI-brik kan lejes for kr. 15,-.
Præmiesponsor .:
Algade 15, 4300 Holbæk

Stafetklasser:
Klasse
Herre

Starttid
10:30

Dame

10:35

Mix

10:40

Ungdom

10:45

Min145

10:50

Familie

10:55

Åben

11:00

Børn

Put & Run
fra kl.
11:00

Baner
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.
1. tur ca.
2. tur ca.
3. tur ca.

8 km, svær
5 km, svær
6 km, svær
6 km, svær
4 km, mellemsvær
5 km, svær
6 km, svær
4 km, mellemsvær
5 km, svær
5 km, svær
3 km, let
4 km, mellemsvær
6 km, svær
4 km, mellemsvær
5 km, svær
5 km, svær
3 km, let
4 km, mellemsvær
4 km, mellemsvær
3 km, let
4 km, mellemsvær
2.5 km, begynder
3 km, let
2.5 km, begynder

Begrænsninger
Ingen begrænsninger.
Ingen begrænsninger, dog skal alle
være dameløbere.
Mindst en løber på holdet skal være
dameløber.
For løbere til og med 18 år. Dog skal
en af turene besættes med en løber
på 14 år eller derunder.
Holdets samlede alder skal være min.
145 år, og ingen deltager må være
under 45 år.
Alle på holdet skal være i familie.
Ingen begrænsninger
Max 12 år. Der er fri starttid mellem
kl. 11.00 – 13.00. Skygning på
begynderbanen tilladt.

Tilmelding ........: Klubvis via O-Service senest mandag den 7. januar 2013
med angivelse af holdsammensætning og SI-briknr.
Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Anton Lauritzen på
e-mail: anton@teamlauritzen.dk

Eftertilmelding ..: Tilmelding i klassen Børn kan også fortages på stævnedagen
ved henvendelse til stævnekontoret. Der vil dog være et
begrænset antal pladser til rådighed for tilmelding på
stævnedagen.
Tilmelding i øvrige stafetklasser er ikke mulig efter den 7.
januar 2013. Der henvises i stedet til åbne, individuelle
klasser.
Startafgift ........: Børn og Ungdom: kr. 120,- pr. hold.
Øvrige klasser: kr. 255,- pr. hold.
Leje af SI-brik ..: Kr. 15,-.
Betaling ...........: Startafgiften indsættes samtidig med tilmeldingen på konto i
Danske Bank, Reg.nr.: 1551, Kontonr.: 552 3656.
Tilmeldinger på stævnedagen afregnes kontant ved
tilmeldingen.
Præmier...........: Der er præmier til de bedst placerede hold i alle
stafetklasser, samt lodtrækningspræmier blandt øvrige
gennemførende hold.
I Famillieklassen er der købmandskurve til de 3 bedste hold!
Åbne klasser:
Endvidere udskrives følgende individuelle, åbne klasser med Put & Run start
mellem kl. 11:00 og 13:00:
Klasse
Åben 1
Åben 2
Åben 3
Åben 4
Åben 5
Åben 6

Bane
Ca. 8 km, svær
Ca. 6 km, svær
Ca. 4.5 km, svær
Ca. 5 km, mellemsvær
Ca. 3.5 km, let
Ca. 2.5 km, begynder

Tilmelding ........: Kan ske klubvis via O-Service indtil mandag den 7. januar
med angivelse af SI-briknr.
Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Anton Lauritzen på
e-mail: anton@teamlauritzen.dk
Endvidere kan tilmelding foretages på stævnedagen, ved
henvendelse til stævnekontoret. For tilmeldinger modtaget
efter 7. januar 2013 vil der være et tillæg i startafgiften på
kr. 10,- pr. person. Der vil dog være et begrænset antal
pladser til rådighed for tilmelding på stævnedagen.

Startafgift .....: Løbere indtil 16 år samt løbere på åben 5 og 6: kr. 40,- pr.
person.
Øvrige løbere: kr. 85,- pr. person.
Leje af SI-brik ..: Kr. 15,-.
Betaling ...........: Startafgiften indsættes samtidig med tilmeldingen på konto i
Danske Bank, Reg.nr.: 1551, Kontonr.: 552 3656.
Tilmeldinger på stævnedagen afregnes kontant ved
tilmeldingen.
Præmier...........: Der er ikke præmier i de åbne klasser.
Kiosk ...............: Findes i telt på stævnepladsen, med salg af kaffe/te/suppe,
boller/sandwich, kage og frugt.
Toilet ...............: Der er toilet i nærheden af stævnepladsen.
Bad .................: Der er ingen bademuligheder.
Instruktion .......: Instruktion og startlister vil blive lagt på Holbæk
Orienteringsklubs hjemmeside senest torsdag den 10.
januar 2013.
Resultater ........: Resultater ophænges løbende på stævnepladsen, og lægges
ligeledes på klubbens hjemmeside hurtigst muligt efter
stævnet.
Stævneleder .....: Bjark Bo Christensen, mob.: +45 29 37 57 97,mail.:
bjarkbo@gmail.com
Stævnekontrol ..: John Jensen
Banelægger ......: Anders Knudsen
Banekontrol ......: Jan Thiesen
Tilmelding og IT : Anton Lauritzen, tlf: 20 77 88 08, anton@teamlauritzen.dk
Dommer ..........: ?

Algade 15, 4300 Holbæk

