Til grunneier av <eiendom xx>
Norgesmesterskapet i sprintorientering - Informasjon om poster/løyper.
Lørdag 26.mai 2018 arrangerer Stavanger orienteringsklubb og Sandnes IL orientering
norgesmesterskapet i sprintorientering for junior og senior.
Det er ca 250 løpere fra hele Norge som vil delta, deriblant noen av verdens beste
orienteringsløpere.
Løpet består av to deler; kvalifisering og finaler.
Sprintorientering foregår i urbant område, hovedsakelig i gater, men også i parker og åpne
områder mellom bebyggelsen.
Løpsområdet for NM-Sprint 2018 er Stavangers østre bydel. Kvalifisering og finale vil foregå i
hvert sitt område i bydelen, men ha felles målområde/arena.
Oversikt over løpsområdet vises her:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ty0mN9pGReL7mAXSvXWoEdVIfc&ll=58.96737993472638%2C5.749524250000036&z=15
Du/dere mottar denne informasjonen fordi vi planlegger å sette opp en eller flere poster
og/eller ha et mulig veivalg/løype over eiendommen.
Alle poster som plasseres ut vil bli passet på av en postvakt. Postvakten vil ta med seg
posten så snart løpet er slutt.
Foreløpig tidsplan lørdag 26. mai 2018:
08:30 – 09:00 Utplassering av poster, kvalifisering
09:30 – 13:00 Kvalifisering
12:30 – 13:00 Utplassering av poster, finale
13:00 – 17:30 Finaler
I sprintorientering er det ulovlig å springe over/krysse bed, hekker og annen beplantning.
Disse vil være markert på kartet som forbudt område og løpere som evt. passerer over
forbudt område, vil bli diskvalifisert.
Åpne fellesområder med asfalt, grus, heller eller plen er lov å springe på.
Om ønskelig, kan det settes opp sperrebånd rundt bed, hekker, beplantning eller spesielt
sårbare deler av eiendommen.
Hvis du/dere har noen innsigelse(r) mot at vi benytter det åpne fellesområdet rundt
eiendommen til norgesmesterskapet i sprintorientering for junior og senior 2018, eller har
planer om å benytte fellesområdet til egne aktiviteter lørdag 26.05.18, ber vi dere vennligst ta
kontakt umiddelbart og senest innen 31.12.2017. Tilbakemelding kan gis på mail til
kjell.skjaeveland@dea-group.com eller på telefon 92695490.
Vennligst ta kontakt med løpsleder Kjell Skjæveland om noe er uklart.
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