Porsgrunn O-lag inviterer til

U2’ern
Søndag 29. august 2010
Velkommen til ungdomsløpet U2’ern. Løpet er første løp i MOT.TVcupen, en serie på 5 løp som arrangeres i Vestfold og Telemark høsten
2010. I ungdomsløpene løpes første del av løpet med intervallstart og
andre del som jaktstart basert på resultatet i første del. I de øvrige
klassene løpes det kun ett løp. I de fire ungdomsklassene løpes det med
ledertrøyer og konkurreres om fine sammenlagt premier.
Frammøte
Tennisbanen på Borgeåsen. Merket fra RV 36 ved Borgestad gård, rett før du kommer
til Borgestad fra Porsgrunn og selvfølgelig rett etter Borgestad når du kommer fra
Skien.
Parkering
Parkering i smågatene i nærheten av samlingsplass.
Kart og terreng
Borgeåsen, 1:7 500, 5 m ekv., revidert 2010. Lettløpt og stirikt nærturterreng.
Start
Start fra klokka 11.00. Andrerunden løpes med jaktstart .
Klasser og samlet løypelengder, U2’ern
D 13-14
2,2 – 2,8 = 5 km
H 13-14
D 15-16
2,6 – 3,1 = 5,7 km H 15-16

2,2 – 3,1 = 5,3 km
2,6 – 3,6 = 6,2 km

Premiering (U2’ern)
1/3 premiering, gavepremier til de beste.
Mellom prologen og jaktstarten for ungdommene er det løpstilbud for øvrige klasser
med start fra ca kl 12.30. Premier til alle under 13 år. Premie til vinnerne i øvrige
klasser.
Klasser og løyper for øvrige
Klasse
Løypelengde
N-åpen
2 km
D 11/12
2,6 km
D13/16C – D17C 2,6 km
D17
3,6 km
D50
2,8 km

Klasse
N-åpen
H 11/12
H13/16C – H17C
H17
H50

Løypelengde
2 km
2,6 km
2,6 km
4,8 km
3,6 km

Påmelding på Webentry innen tirsdag 24.august, etteranmelding fram til fredag 27
august på nett. Deretter på samlingsplass 1 time før start

Startavgift kr. 100,- for alle fra og med 13 år og oppover. Alle under 13 år kr.60,-.
Etteranmeldingsgebyr kr 30,Løpsorganisasjon
Løpsleder:
Hilde Vassend, e-post:hil-vass@online.no tlf 92289387
Løypelegger: Morten Østby

