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Instruktion   

Bulletin 2/3 

 

Fynsk Sprint Cup den 28. og 29. maj 2016 og 

Jysk Fynsk mesterskab i sprint samt World 

Ranking Event i sprint den 29. maj 2016 i Assens  

 

Stævnet er et *** C-løb 

 

Arrangører:  OK Melfar, Svendborg OK, Odense OK og Faaborg OK 
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Der løbes 2 afdelinger hver dag: 

Lørdag 28. maj løbes 1. afdeling og 2. afdeling af Fynsk Sprint Cup i Glamsbjerg by. 

Søndag 29. maj løbes Word Ranking Event, Jysk Fynsk Mesterskab samt 3. og 4. 

afdeling af Fynsk Sprint Cup i Assens. 

World Ranking Event og Jysk Fynsk Mesterskab er tillige 3. afdeling af Fynsk Sprint 

Cup. 

I Sprint Cuppen tæller alle 4 afdelinger, og vinder i de enkelte klasser, er den løber, 

der har den samlede hurtigste tid i de 4 afdelinger. 

Der er mulighed for at tilmelde sig til løbene enkeltvis. 

Der er mulighed for at tilmelde sig til Fynsk Sprint Cup og Jysk Fynsk Mesterskab på 

dagen mod et forhøjet startgebyr. 

Ekstra klasser 

Som følge af henvendelser fra deltagere og andre hensyn har stævneledelsen 

besluttet, at der oprettes ekstra klasser. Det drejer sig om følgende klasser: D10, 

H10, D75 og H75. Det kræves ikke ny tilmelding, ligesom klasserne løber de baner, 

hvor de oprindeligt var tilmeldt! 

WRE ekstra klasser 

Som følge af nye IOF regler deltager D20 og H20, der løber 3 afdeling nu også i WRE. 

Her kræves heller ikke ny tilmelding.  

Sprintnormen 

Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især følgende skal fremhæves:  

- ”halvtag” (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere.  

- ”impassabel vegetation” (mørkegrønt) = forbudt at passere!  

- ”impassabel mur/stakit” (tyk sort streg) = forbudt at passere! 

- ”forbudt område” (olivengrønt) = forbudt at passere! Også selvom det er fysisk 

muligt.     
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Det er forbudt at klippe en post ”hen over” en impassabel vegetation og mur/stakit.  

Områder/passager, der ifølge sprintnormen er forbudte, skal respekteres.   

Det skal understreges, at selv lave hække, markeret som impassable, IKKE må 

passeres.  

Der kan forekomme forbudte snitslede områder (også markeret forbudt på kortet) 

som naturligvis skal respekteres.  

 

  

 Regler og ansvar       

Løbsområderne er ikke afspærrede, så alm. trafik må påregnes.  

Der løbes på fortov/rabat eller gang/cykelsti hvor sådanne findes. Løberne 

deltager på eget ansvar, færdselslovens bestemmelser SKAL overholdes. Tag 

hensyn til beboere og andre, der færdes i løbsområdet! 

 

Det anbefales, at løbe i sko uden stålpigge. 

Tjek postnummer … posterne står nogle steder meget tæt!  

Løbere skal blive ved stævnepladserne mellem løbene. 
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Evt. indkøb kan dog foretages som beskrevet under punktet stævneplads. 

Postbeskrivelser 

Postbeskrivelser med IOF- symboler er trykt på løbskortet. Løse postbeskrivelser 

udleveres ved start til løbere, som bærer holdere. 

Postenheder 

Der er én SI postenhed pr. post, som enten er monteret på stativ eller fastgjort til 

træbuk.  

Der anvendes almindelige postskærme. 

Kontrolsystem  

Der anvendes sportident til kontrol. 

 

Præmier 

WRE: 

Der vil være præmier til nr. 1. i WRE. 

Jysk Fynsk Mesterskab i Sprint:  

Der er medalje til nr. 1, 2 og 3 i klasserne H/D 10 – 16 samt til vinderne i alle øvrige 

klasser. 

Cuppen:  

Der vil være præmier til vinderne i Fynsk Sprint Cup i hver klasse.  

Præmier og medaljer uddeles på stævnepladsen i Assens efter afslutning af 4. afd., 

ca. kl. 14.30. 
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Etaperne:  

Der vil være præmie til de samlede dagsvindere om lørdagen i D/H 10 -16. 

Præmieoverrækkelse finder sted på stævnepladsen i Glamsbjerg efter løbet. 

Start 

Start på 1. og 2. afdeling i Glamsbjerg samt 4. afdeling i Assens: 

Der startes efter Put&Run, og løbes på briktid. Fyld venligst op i køerne ved start. 

Inden start registreres løberne og står herefter i kø, banevis.  

Start på 3. afdeling, der tillige er Jysk Fynsk mesterskab samt for klasserne H/D 20 og 

21 tillige WRE: Der startes efter startliste, og der løbes efter starttid. Inden start 

registreres løberne. 

Fælles:   

Der er fremløb fra startlinjen til banens startpunkt, der er angivet med en 

postskærm i terrænet. 

Individuel start. Der vil være 3 startbokse med 30 sekunder i hver boks.  

Det er løberens eget ansvar at møde frem ved start medbringende SI brik. 

Lejebrikker er i klubpose i Stævnekontoret!   

Der udleveres løse postdefinitioner mellem startboks 1. og 2.   

Ved udlevering af kortet i startboks 3. må løberen kontrollere, at det er den rigtige 

bane/klasse. Kortet holdes herefter i hånden med bagsiden op til startøjeblikket.  

HUSK: I skal stemple START enheden når I starter. 

D10, H10, D12 og H12 får kortet 1 minut før start.  

Mål 

Målposten stemples og der fortsættes til aflæsning og udlevering af stræktider.   

Lejebrik, der ikke skal anvendes dagen efter, afleveres.    
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Der er væske i målområdet, med selvbetjening.  

Max tid er 45 minutter.  Udgåede løbere skal straks melde sig i mål.   

Resultater 

Resultaterne ophænges løbende på stævnepladsen.   

Resultater og stræktider kan ses på:  http://www.fynsksprintcup.dk hurtigst muligt 

lørdag samt efter afslutningen søndag  

Cup’en 
Løbere som deltager i alle 4 løb, deltager i Cup’en.  Resultat af Cup’en, beregnes ud 

fra samlede hurtigste tid af de fire løb.  

Jysk Fynsk mesterskaber i Sprint  

Alle deltagere, der løber 3. afdeling, deltager tillige i Jysk Fynsk Mesterskab i sprint, 

hvis man er medlem af en jysk eller fynsk orienteringsklub. 

Tilmelding på dagen 

Det er hver dag muligt at købe en bane, så længe kort haves. Startafgiften er kr. 70 

for junior (til H/D-20), og kr. 95 for senior (fra D/H21- ).  

Leje af SI brik: 15 kr. pr. løb, ved leje til samlet Cup er prisen 30 kr.   

Introduktions-baner  

Vi vil gerne gøre reklame for vores sport.   

Der er derfor hver dag en kort ”INTRO”-bane, som koster 20 kr. for alle, som ikke er 

medlem af en orienteringsklub under DOF eller internationalt forbund. 

Banerne sælges fra stævnekontorerne i Glamsbjerg lørdag den 28. maj kl. 12 – 13 og 

i Assens fra kl. 11 – 12. Der er start og mål for introbanerne ved stævnekontoret. 

Der vil ikke være resultatliste for denne bane.  

Tag derfor gerne venner / bekendte med, så de kan prøve ”følelsen” ☺  
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Klubposer 
Der udleveres klubposer til klubber, der skal bruge lejebrikker. Klubposerne 

udleveres i stævnekontoret på stævnepladserne.  

Klubposen indeholder lejebrikker og klubstartliste. 

Uafhentede klubposer medbringes fra Glamsbjerg til Assens.   

Bad og omklædning  

Der er ikke arrangeret mulighed for bad. Der bliver opstillet telt til omklædning på 

stævnepladsen. Der er ikke telt til opbevaring af tasker mv. 

Baner, Klasser, Længder og Poster:   
Glamsbjerg d. 28. maj 

 1. Afdeling 2. Afdeling 

Bane og klasser Banelængde 
(fugleflugt) 

Banelængde 
(korteste 
vejvalg) 

Antal 
poster 

Banelængde 
(fugleflugt) 

Banelængde 
(korteste 
vejvalg) 

Antal 
poster 

1: H21, H20, H35, 
H40, H45 

2,8 km 4000 m 

 

22 2,9 km 3900 m 

 
22 

2: D20, D21, D35, 
D40, H16, H50, H55 

2,3 km 3300 m 

 
21 2,4 km 3200 m 

 
21 

3: D16, D45, H60, 
H65 

2,2 km 3100 m 22 2,2 km 3200 m 
 

20 

4: D50, D55, D60, 
D65 

2 km 
2400 m 

 
19 1,9 km 2600 m 

 
19 

5: D14, D70, H14, 
H70 1,9 km 2300 m 

 
16 2 km 2700 m 

 
21 

6: D10, H10, D12, 
H12 1,5 km 1700 m 

 
20 1,7 km 1800 m 

 
22 
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Assens d. 29. maj 

 3 Afdeling 4 Afdeling 

Bane og klasser Banelængde 
(fugleflugt) 

Banelængde 
(korteste   
vejvalg) 

Antal 
poster 

Stigning Banelængde 
(fugleflugt) 

Banelængde 
(korteste vejvalg) 

Antal 
poster 

1: H21, H20, 
H35, H40, H45 2,5 km 3700 m 23 25 m 2,6 km 3600 m 23 

2: D20, D21, 
D35, D40, H16, 
H50, H55 2,2 km 3300 m 19 25 m 2,4 km 3100 m 22 

3: D16, D45, 
H60, H65 2,2 km 3000 m 20 - 2,3 km 3100 m 22 

4: D50, D55, 
D60, D65 1,8 km 2900 m 18 - 2,0 km 2700 m 21 

5: D14, D70, 
H14, H70 1,9 km 2300 m 17 - 2,0 km 2400 m 19 

6: D10, H10, 
D12, H12 1,7 km 1900 m 18 - 1,7 km 1800 m 18 

 

 

Klager og protester 

Klager over konkurrencen kan indgives til stævneledelsen indtil 30 minutter efter 

udløbet af max tid for sidst startende. Klagen indgives ved henvendelse på 

stævnekontoret, og den skal helst være skriftlig.  

Protest mod en truffet afgørelse af en klage skal indgives straks og senest 15 

minutter efter meddelelse om afgørelsen.  

Protest over resultatlisten kan dog indgives indtil 7 dage efter, at resultatlisten er 

offentliggjort på stævnets hjemmeside. 
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  Glamsbjerg den 28. maj 2016 

1. og 2. afdeling af Fynsk Sprint Cup 

 

Kørselsvejledning til Glamsbjerg 

Afmærkning med postskærm på vej 329, Søndergade, som går gennem Glamsbjerg 

by. Afmærkningen er ved Grønnevej.    

Parkering i Glamsbjerg 

Kør 100 m hen ad Grønnevej til du kommer til et 90 graders venstresving. Derefter 

er der kantparkering på Grønnevej og Mågevej. Der må ikke parkeres på de første 

100 m. Der er parkeringshjælpere på vejen. 

Afstande 

Parkering - stævneplads: 200 – 500 m. 

Stævneplads - start 1. afdeling: 750 m. 

Der gøres opmærksom på, at ruten fra stævneplads til start 1. afdeling går tilbage 

forbi parkeringsarealet.  

Stævneplads - start 2. afdeling: 500 m. 

Stævnepladsen 
Åbner kl. 10.00. Den ligger op ad vej 329, som er en befærdet vej.  

Der er ikke kiosk på stævnepladsen, vi henviser til Fakta, ABC, REMA 1000, og 

en bager med bl.a. kaffe og sandwich som ligger inden for en afstand af 100 

m. fra stævnepladsen. Vi opfordrer til, at man ikke går gennem byen for at shoppe 

andre steder, da det er løbsområde.  
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Klubposer med startlister og lånebrikker afhentes på stævnekontor. Ikke afhentede 

klubposer medtages søndag. Det er muligt, at indlevere Klubposen og få den bragt 

mellem etaperne. 

Toilet  

Der er 4 toiletter i forbindelse med stævnepladsen. 

Klubtelte 

Der er i begrænset omfang mulighed for at opstille klubtelte på stævnepladsen 

Kortene 

Glamsbjerg 1:4000, ækvidistance 2,5 meter. Nytegnet 2016. Offset trykt. 

Glamsbjerg er Vestfyns uddannelsescentrum med både folkeskole, efterskoler, 

handelsskole og gymnasium. Disse institutioner gør byen til et interessant 

sprintområde. 

På kortet til 1. afdeling er der en nedlagt jernbane, der nu benyttes til skinnecykler. 

Det er tilladt at løbe på den nedlagte jernbane. 

Kortet bliver ophængt i startboksen.  

Start 

Der er snitslet fra stævneplads til start af 1. afdeling med gul/sort 

 snitsling. Der er snitslet til 2. afdeling med rød/hvid snitsling. 

1. afdeling: start 11.00 – 12.00. 

2. afdeling: start (forventes at blive) kl. 13.00 - 1400.  

1. og 2. afdeling løbes som put&run. 
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Søndag den 29. maj 2016 i Assens 

3.og 4. afdeling af Fynsk Sprint Cup, JFM i sprint samt WRE 

Kørselsvejledning 

Følg ringvejen uden om Assens på Fyn. Afmærkning fra Søndre Ringvej – Skovvej 

Parkering 

Kør fra Søndre Ringvej ad Skovvej til Bryggerivej. Parkering på Bryggerivej samt på 

Bryggeriet Vestfyns arealer. Følg parkeringshjælpernes anvisning. Der er snitslet 

med blå snitsling fra parkering til start. 

Afstande 

Parkering – Stævneplads: 200 – 400 m. 

Stævneplads – offentligt toilet: 50 m.  

Stævneplads – opvarmningsområde: 500 m. 

Stævneplads – karantænezone: 500 m. 

Stævneplads – start 3. afdeling/JFM og WRE: 700 m. 

Stævneplads – start 4. afdeling: 1100 m.  

Stævnepladsen 

Stævnepladsen er beliggende i Skovanlægget i Assens følg venligst kørsels- og 

parkeringsvejledningen. Stævnepladsen åbner kl. 9.   

Der er ingen stævnekiosk. Indkøb er muligt under løbet i Rema 1000, der ligger på 

den snitslede rute til begge dagens starter. Øvrige butikker ligger i løbsområdet. 

Toilet 

Der er offentlige toiletter nær ved stævnepladsen.  
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Klubtelte 

I tilfælde af dårligt vejr er det muligt at opstille klubtelte på stævnepladsen. 

Kortene 

Assens 1:4.000, ækvidistance 2,5 m – nytegnet 2016. Offset trykt.  

Assens er meget varieret og består af en gammel bykerne, nyere boligkomplekser og 

et kuperet park- og skovområde. 

Kortet bliver ophængt i startboksen. 

Opvarmningskort 

Der placeret en kasse med opvarmningskort på den snitslede rute til startstederne. 

Læg venligst kortet tilbage i kassen efter brug. 

Start 

Der er snitslet til start på 3. og 4. afdeling sort/gul snitsling. 

Start 3. afdeling af Fynsk Sprint Cup, JFM sprint og WRE. 

Denne afdeling startes efter startliste.  Der stemples ved start. 

Første start kl. 10.00. 

Deltager i WRE dvs. løbere i klasserne D20, H20, D21 og H21 skal have foretaget 

indtjekningen til karantænezonen senest kl. 10.00. 

4. afdeling startes som Put&Run, forventet start kl. 12.00 – 13.00. Følg sort/gul 

snitsling.   
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Stævneorganisation 

IOF advisor og juryformand: Kell Sønnichsen 

Jury udpeges. 

Banelæggere: 

Glamsbjerg: Lars Peter Ellekilde, Odense OK 

Assens: Emma Klingenberg, Faaborg OK 

Banekontrollanter 

Glamsbjerg: Jakob Q. Christensen, Odense OK 

Assens: Gert Pedersen, Melfar OK 

Tilmeldingsmodtager 

Bjørn Christoffersen, Svendborg OK, mail: bjoern.rueloekke@gmail.com 

Stævneledere: 

Steen Vestergaard, Odense OK 

Bent Mikkelsen, Faaborg OK 

Søren Klingenberg, Faaborg OK, 

Tlf. +45 61266052 

Mail: ethna.soeren@gmail.com 

 

 

                 Med venlig hilsen og på gensyn på Fyn. 

                                   Fynsk Sprint Cup 2016. 
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