
         12. marts 2023 i Vallø Storskov

Tilmelding senest den 6. marts.

Program

kl. 9:45 – 10:15 Indskrivning af ikke forhåndstilmeldte.

kl. 10:30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige med under 6 løb samt ikke forhåndstilmeldte)

kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)  Omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. 
startinterval afhængig af deres pointplacering og med den bedst placerede til sidst.

Efter løbet

kl. 13 - 14.30 Kaffebord, brød / pålæg & præmieoverrækkelse på Holmebækskolen, Pogebanken 9
4681 Herfølge.          Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde bad og omklædning.

Parkering og mødested / indskrivning:  Savværket, Vordingborgvej 169,  4682 Tureby

• Følg anvisninger fra parkeringsguiderne.

• Stævneplads - start: 400 m

• Mål - stævneplads: 300 m

• Kort: Vallø Storskov. 1:7.500 og 1:10.000 (se nedenfor) ækvidistance 2,5 m.

• Kortet er revideret efter ISOM 2017-2 norm, januar - februar 2023

• Terrænet er relativt fladt med mange små og store grøfter. Der pågår en del fældnings- og 
udtyndingsarbejde, som kan bevirke nedsat gennemløbelighed.

Baner:

Grøn – Begynder 2,2 km 10 poster 1:7.500

Hvid – Let 3,2 km 10 poster 1:7.500

Gul – Mellemsvær 4,0 km 10 poster 1:7.500

Blå – Mini 3,2 km  9 poster 1:7.500

Sort – Kort 4,5 km 10 poster 1:7.500

Sort – Mellem 6,6 km 15 poster 1:10.000

Sort – Lang 7,7 km 16 poster 1:10.000

O-Track: Banerne lægges i O-Track efter løbet.    Skovkortet må i øvrigt  I  KKE  offentliggøres  på internettet.

Postdefinitioner: Der benyttes IOF symboler som er påtrykt kortet.

Løse postdefinitioner findes ved start.

Banelægger: Gunnar Grue-Sørensen

Stævneleder:  Tage Ebbensgaard    Mobil 4227 1018

Beregning:  Malene Løkke & Søren S. Kristensen

Banekontrollant: Gerda Marie Christiansen

https://map.krak.dk/m/2P0wj


Tilmelding til løb + præmieuddeling + mad og drikke senest mandag den 6. 
marts kl. 23:59 til VTR klubbernes tilmeldere. 
Betaling sker klubvis. Der fremsendelse en opgørelse over tilmeldte løbere til de 
enkelte klubbers kasserer.

LISTE over TILMELDTE offentliggøres her.
• Tilmelding på dagen er muligt mod kontant betaling. 

• Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start, uanset om de har løbet 6 tællende løb eller ej. 

• Ikke forhåndstilmeldte løbere på sort, blå og gul bane kan ikke få et samlet resultat i den gennemgående
konkurrence.

Pris

• 15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- for øvrige. 

• Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Points 

• For Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er 
ligeledes tællende.

• For Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. 

Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb omregnet til tidshandicap + tid i 

afslutningsløbet. 

Hvert misset point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek.. 

Resultater

• Bringes på www.koegeok.dk og Facebook senere på løbsdagen.

• Se også live:   https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=25173&lang=en        

• Eller download  Appen                                  på IOS / Android

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=25173&lang=en
http://www.koegeok.dk/

