Instruktion til Klubmesterskaber 2020 Ver.1 11112020
På grund af Corona-restriktioner er der væsentlige ændringer i afviklingen af klubmesterskaberne.
Det drejer sig om starttidspunkt og startprocedure.
Klubmesterskab for orienteringsklubberne i Svendborg, Odense og Faaborg,
Lørdag den 21. november 2020
Første start klokken 10:00
Der løbes i Svanninge Bakker.
Mødested: Parkeringspladsen nord for Restaurant Skovlyst, Odensevej 169, 5600 Faaborg
Bane 1
Bane 2
Bane 3
Bane 4
Bane 5
Bane 6
Bane 7

7 km Svær
6 km Svær
5 km Svær
3,5 km Svær
4 km Mellemsvær
3 km Let
2,5 km Begynder

Tilmelding skal ske på forhånd via http://www.fynsksprintcup.dk/o-fyn.svok.dk/ senest tirsdag
den 17. november 2020.
NB! Da klubberne har forskellige rækkeinddelinger, er det vigtigt at finde den rigtige begivenhed
på tilmeldingssiden.
Deltagelse er gratis for medlemmer af orienteringsklubberne i Svendborg, Odense og Faaborg. For
øvrige orienteringsløbere er prisen 25 kr.
Tilmelding på dagen (begrænset) koster ligeledes 25 kr. + evt. brikleje 10 kr.
Der anvendes SI – kontrolsystem, husk at opgive dit briknummer ved tilmeldingen.
Kort: Svanninge Bakker, 1:7500, ækvidistance 2,5 m, enkelte rettelser 2020
Der er en del nye mountain-bike spor i terrænet. Sporene bliver brugt flittigt. Pas på og vis hensyn,
så alle kan færdes sikkert i skoven.

Der er kortvend på de 3 længste baner.
Banelægger: Hans Larsen
Start: Der laves en startliste som kan ses på Faaborg OK hjemmeside fredag den 20. november.
Første start kl. 10:00
Først starter Odenses løbere med 2 minutters mellemrum.
Når Odenses løbere er sendt afsted, bliver der en pause på 10-15 minutter.
Herefter starter Svendborgs løbere med 2 min. mellemrum efterfulgt af en pause på 10-15
minutter.
Til sidst Faaborgs løbere afsted med 2 min. mellemrum.
Løberne skal være klar til start på den anviste starttid. Man har dog mulighed for at bytte
indbyrdes klubvis. (Hvis man for eks. skal følges med nogle klubkammerater i en bil)
Skriv meget gerne bemærkning ved tilmelding om man ønsker starttid tæt på en anden
løber/familie.
Kan man kun løbe på et helt andet klokkeslæt end tildelt, så giv os besked, så løser vi det.
Før selve startområdet vil der være en forpost som man tidligst må passere 10 min før start.
Som følge af mulighed for at bytte, og hvis der er for sent startende, løber alle på briktid.
Bemærk! postinddragning sker fra kl. 15.30
Afstande: Parkering til start max. 100 m.
Toilet: Nærmeste offentlige toilet er ved p-plads nord for restauration Skovlyst, Odensevej 169,
5600 Faaborg.
Resultater: offentliggøres på http://live.oriento.fi/ og på http://faaborgok.dk/
Løse postdefinitioner: kan printes fra Faaborg OK hjemmeside få dage før løbet.

På vegne af Faaborg OK
Hans Erik Larsen
hanserik58@gmail.com

