Instruktion, NightChamp 3. etape, 25.11.21 i Moesgaard
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Indkørslen til Herregården Moesgaard, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg
I stævnecentret er der salg af åbne baner samt ændring af briknummer.
Er du tilmeldt med rigtig brik, kan du gå direkte til start.
Bliv hjemme, hvis du føler dig syg!
Som følge af mere eller mindre tydelig Corona-epidemi gælder følgende:
Ingen udlevering af postdefinitioner - de er offentliggjort på nettet sammen
med denne instruktion og kan skrives ud hjemmefra.
Ingen udlevering af stræktider, når du kommer i mål. Stræktiderne er på
nettet i løbet af aftenen.
Udlevering af lånebrikker sker i stævnecentret. Ingen lånebrikker ved start.
P-plads ved Moesgaard Museum, Moesgaard Allé 15, 8270 Højbjerg
Parkering - Mødested: 50-250 m
Mødested - Start: 700 m. Fra mødestedet følges Bispelundvej nord om
herregården og mod øst til Skovmøllevej. Her drejes til højre og starten nås
efter et par hundrede meter. Pas på trafikken, om end den er sparsom om
aftenen. Langs Bispelundvej kan man med fordel gå på stien parallelt med
vejen, men her vil du kunne møde løbere på vej til næstsidste post.
Tag hensyn til disse løbere; de er sikkert trætte.
Vejen til start er sparsomt markeret med reflekser.
Omklædning ved bilerne. Intet bad.
Desværre intet toilet. Sørg f.eks. for at bruge offentlige toiletter, der passeres
på vej til løbsområdet.
Marselisborg Moesgaard, oktober 2018.
Målestok 1:10000/1:7500, ækv. 2,5 m.
Banerne 1, 2, 3 og 7 er i målestok 1:10000,
og banerne 4, 5, 6 og 8 er i målestok 1:7500
Kort er med fortrykte baner og postdefinitioner på vand- og rivfast papir.
Bane 1: H21: Banelængde 8,2 km, 19 poster
Bane 2: H-20, H40, D21, Åben 2: Banelængde 6,6 km, 16 poster
Bane 3: D-20, D40, H-16, H50, Åben 3: Banelængde 5,7 km, 14 poster
Bane 4: D-16, D50, H60, Åben 4: Banelængde 4,7 km, 13 poster
Bane 5: H70, D60, Åben 5: Banelængde 3,6 km, 10 poster
Bane 6: H80, D70, Åben 6: Banelængde 3,1 km, 11 poster
Bane 7: D-14, H-14, Åben 7: Banelængde 3,7 km, 9 poster
Bane 8: D-12, H-12, Åben 8: Banelængde 2,7 km, 12 poster
… kan købes i stævnecentret - efter først-til-mølle princippet - så længe
lageret rækker. Bemærk, at der kun er få ekstra kort af hver bane.
Priser: H/D-20: 50 kr., H/D21-: 100 kr. inkl. evt. brikleje.
Sport Ident. Egne brikker kan anvendes, når briknummer angives ved
tilmeldingen.
Lånebrikker udleveres ved stævnecentret.
Husk at cleare og tjekke brikken - også hvis du løber med en lånebrik.
Er du tilmeldt med forkert briknummer, skal dette ændres før start i
stævnecentret.
Bortkommen lånebrik erstattes med nyprisen for en brik af samme type som
lånebrikken.
Put-and-run med start mellem kl. 18:15 og 19:15.
Startinterval: Min. 1 minut på hver bane.
Følg i øvrigt startpersonalets anvisninger.
Husk at cleare og tjekke din brik - også selv om der er tale om en lånebrik.
Løb i skoven, når du af en af starterne får signal til det. Læg først din brik i
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startenheden og herefter tager dit løbskort i den rigtige kasse.
Løbere på bane 8 må tage kortet 2 minutter før start.
Vær opmærksom på at tage det rigtige kort! - Og husk at lægge din brik i
startenheden, for ellers sættes din starttid til kl. 17:00.
Startpunkt = kortudlevering
Udskriver du selv fra nettet.
Der er ikke ekstra postdefinitioner, hverken i stævnecentret eller ved start.
Sørg for at tjekke postnumre; visse steder i skoven står posterne meget tæt!
Forbudte områder (beboelser og haver) er ikke skraveret på kortet som
forbudt område, men skal naturligvis respekteres!
Vær opmærksom på eventuel (sparsom) trafik i området og pas på ved
passage af veje. Alle baner passerer i slutningen af løbet Skovmøllevej, så
pas på ved passagen. Skovmøllevej er en blind vej til restaurant Skovmøllen.
Skygning er tilladt i alle klasser. Skyggen får ikke udleveret eget løbskort, og
skyggen deltager ikke i den gennemgående konkurrence.
Samløb er tilladt i alle klasser.
Ved samløb tildeles hver løber et kort samt en brik, ligesom der betales for
hver løber. Alle løbere vil ligeledes fremgå af deltager- og resultatlisten, og
alle løbere, der samløber, deltager ligeledes i den gennemgående
konkurrence.
Målposten er ved herregården Moesgaard. Efter du har klippet målposten,
skal du gå gennem porten i muren og tværs over gårdspladsen til
stævnekontoret for brikaflæsning og eventuel brikaflevering.
… skal melde sig i mål – og senest kl. 21.00, da vi ikke vil vente hele natten
på løbere, der har glemt at melde sig i mål.
Postindsamlingen starter kl. 21:00
Resultater samt mellemtider offentliggøres på løbets hjemmeside i løbet af
løbsaftenen. Det samme gælder kort med banerne.
Bemærk: Der udleveres ikke stræktider/mellemtider efter målgang.
Stræktider i WinSplits offentliggøres senest dagen efter løbet.
Baner i O-Track offentliggøres snarest efter løbets afslutning.
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