Modum OL har gleden av å innby til

Sykkelorientering
Onsdag den 04.08.2010
FREMMØTESTED/MERKET FRA
Nordre Modum Ungdomsskole, Vikersund (se kart neste side).
Merket fra Rv 35 ved avkjøring til Vikersund Syd. Parkering på samlingsplass.
START
Første start kl. 17.30. Start fra samlingsplass.
KART
”Vikersund”, målestokk 1:5000, ekv. 2,5 m, utgitt: 2010: Sprintkart med stier klassifisert etter sykkel-Onormen. Den lengste løypa vil også bruke kartet ”Vikersundøya”, 1:2500 med stier klassifisert etter sykkelO-normen.
KLASSER – kortdistanse
A
6 km
A
3,8 km
C
1,8 km

H/D 17
H/D 13-16, H/D 40, H/D 60
H/D 10-12, N-ÅPEN

PÅMELDING
Via e-post SykkelO@yahoo.no , innen tirsdag 3.8 kl 2000
Oppgi fullt navn, klubb, klasse og brikkenummer.
Etteranmelding: På samlingsplass, hvis ledige kart.
STARTKONTINGENT
Alle klasser: kr 50
Etteranmeldingsgebyr: kr 20
Leie av brikke kr. 20,- pr. brikke pr. deltaker, husk å oppgi dette ved påmelding
Leie av kartstativ kr. 50,- pr. stativ pr. deltaker (så langt beholdningen rekker), husk å oppgi dette ved
påmelding
Regning sendes orienteringsklubber i etterkant, andre deltakere betaler kontant før start
NB! UTDRAG AV KONKURRANSEREGLENE FOR SYKKEL-O
Deltagelse skjer på eget ansvar, og ved påmelding har løperen godtatt dette ansvaret. Deltageren er
pålagt å følge arrangørens anvisninger, vegtrafikkloven og loven om ferdsel i utmark, og derfra er det
forbudt å sykle utenfor stier, veier og åpen udyrka og ikke bebodd mark. Det er kun lov å sykle på de stier
som er tegnet på utlevert kart! Det er påbudt å bruke godkjent sykkelhjelm og den skal være på under
hele løpet. Deltagere uten godkjent sykkelhjelm vil bli nektet å starte. Av sikkerhetshensyn kan
arrangøren foreta sjekk av bremsene og andre sikkerhetsmessige innretninger på sykkelen. Dersom de
ikke er i forsvarlig stand kan deltageren utelukkes fra konkurransen.
RESULTATLISTER
Blir kunngjort på Modum Orienteringslag sin hjemmeside ; www.modum.net/orientering
LØPSLEDER
: Trond Cato Martinsen, tlf 924 46 774
LØYPELEGGER : Steinar Danielsen

