
TA-Sprint cup i orientering NTOK  
 
Det arrangeres 5 sprintløp inkludert finale. 
         
 Opplysninger om sted, dato og arrangør for årets løp finner du under menyen TA-SPRINTEN 
 

Klasseinndeling og løypelengder 
D/H 11-12, 1,5 km 
D/H 13-14, 2,0 km 
D/H 15-16, 2,0 km 
Åpen 1,5 km 
Apen 2,0 km 
Åpen 2,5 km 

 
Ledertrøyer 
Deles ut til den som leder sammenlagt i klassene D13-14, H13-14, D15-16, H15-16 før hvert løp, og løpes med. 
Vinnes til odel og eie av totalvinneren etter finaleløpet. For å vinne ledertrøya må en delta i finalen. 
  

Poengberegning trøyer for klassene D13-14, H13-14, D15-16, H15-16 
1.plass 30 poeng, 2. plass 27 poeng, 3. plass 24 poeng, 4. plass 22 poeng, 5. plass 20 poeng, 6. plass 19 poeng, 
7. plass 18 poeng, og deretter fratrekk på et poeng for hver plass ned til to poeng for 23 plass. Fra og med 24 
plass gis 1 poeng til de med godkjent løp.  
Foran avsluttende jaktstart er et poeng verd 3 sekunder.  
De tre beste løpene teller som grunnlag for jaktstarten i finaleløpet. Ved fire løp før finalen strykes det dårligste 
løpet. De som ikke har løpt løp før finalen starter på fellesstart 5minutter etter første startene i sin klasse. 
 

Premiering 
Alle løpere i alle klasser får deltakerpremier hvis man har startet i minst 4 løp.  
I klassene 13 til 16 år får de tre beste sammenlagtpremie, vinner får i tillegg trøye. 
All premiering skjer på finaledagen. 
 

Arrangementsteknisk 

 Innbydelse:           
Senest 14 dager før løpet skal det legges ut info om løpet på kretsens hjemmeside. Følgende informasjon 
skal gis: Navn på løpsleder og løypelegger. Hvilket kart benyttes. Målestokk. Oppmøtested (merket fra). 
Avstander fra parkering til arena og til start. Link til påmeldingsside.  

 Påmelding 
Påmeldingsfrist: 2 døgn før hvert løp, innen kl 2300. 
Online påmelding. Arrangerende lag velger selv system. Link til påmeldingsside legges ut på kretsens 

hjemmeside senest 2 uker før arrangementet. 
 Kart - løyper 
Husk at det er en sprint-cup. Kartene skal derfor følge sprintnormen. Dette er viktig hvis vi ønsker at løperne 
våre skal utvike seg til å bli bedre til å løpe sprintorientering. Kretsen vil ikke oppnevne kontrollører til disse 
løpene. Men vi anmoder lagene til å avsette en person med erfaring til å foreta egenkontroll. 
Kl 11/12 får kart i lagsposen. 

 

 Kl 11-12 individuell start i alle løp 

 Startkontingent pr løp er kr 50,-, som faktureres til hver klubb av arrangerende klubb. 
        Klubbløse betaler ved påmelding.  

 Seremoni fra kl 1730, ca 10 minutter med info om dagens løp, trøyeutdeling på podium etc.  

 Første start kl 1800.  

 Alle klubber sørger for at egne deltakere har løperbrikker.  
 

 Startnummer 
Alle løpere skal løpe med startnummer. Det skal brukes startnummervester fra Trønder-Avisa. Disse vaskes 
av arrangerende klubb, før de sendes videre til neste klubb sammen med annet reklamemateriell fra 
Trønder-Avisa. 

 
 Speaker 
Det er helt nødvendig med en aktiv speaker og godt lydanlegg. Det må også brukes et resultatsystem som 
kan gi speaker oppdatere resultater. 

 

 Rankingfører 
Resultatlister sendes rankingfører umiddelbart etter avsluttet løp. Rankingførers navn og e-post finner du 
under menyen FOR ARRANGØRER – ARRANGØRINFO. 


