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Fynsk Sprint Cup 2018 

Special edition 
 ( EUROMEETING publikumsløb ) 

 
Kørselsvejledn. / 
Parkering 

Mødested:  følg vejvisningsskilte  fra rundkørslen Østre Ringvej – 
Fåborgvej – Søndre Ringvej 
 
 

Afstande Parkering – Stævneplads:  10 - 175 m. 
Stævneplads – Start        :  700 m, følg sort/gul snitzling. 
 

Stævnepladsen Stævnepladsen åbner kl. 12:00. 
Der er ikke kiosk på stævnepladsen. Der henvises til supermarked 
beliggende ved parkeringen. 
 

Toiletter Der er toiletter på stævnepladsen. Der er ikke toiletter ved start. 
 

Kortet Assens, 1: 4000, ækvidistance 2,5 m, revideret 2018  af WOC 2020 
korttegner Gediminas Trimakas, ISSOM 2007 anvendt. 
Printet på vand- og rivfast papir. 
 
Tidligere anvendt version kan findes på FSC hjemmeside:  
 
http://fynsksprintcup.dk/arkiv/2016/kortalle.asp 
 
Kortet afleveres ved målgang. Kortene udleveres klubvis efter kl. 18:00. 
 

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 ! 
 
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. 
 

http://fynsksprintcup.dk/arkiv/2016/kortalle.asp
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Der kan forekomme forbudte afmærkede 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. Der opfordres til at løberne udviser hensyn overfor dem der 
bor og opholder sig i området. 
 
Løbere må ikke bevæge sig ind i løbsområderne før konkurrencen. 
 
Det er ikke tilladt at løbe i pigsko. 
 

 
Post- 
beskrivelser 

Postbeskrivelser med IOF-symboler er printet på løbskortet, enten på for- 
eller bagsiden. Løse postbeskrivelser udleveres ved start til løbere, som 
bærer postbeskrivelsesholdere. 

 
Postenheder Der er én postenhed pr. post, som enten er monteret på stativ eller fast-

gjort til træbuk. 
 

Baner / Klasser Klasse Længde   D Poster Klasse Længde   H Poster 

D10 1800  18 H10 1800  18 

D12 1800  18 H12 1800  18 

D14 2010  21 H14 2010  21 

D16 2220  22 H16 2830  25 

D20 2830  25 H20 2830  25 

D21 2830  25 H21 2830  25 

D35 2410  22 H35 2830  25 

D40 2410  22 H40 2830  25 

D45 2220  22 H45 2830  25 

D50 2220  22 H50 2410  22 

D55 2030  19 H55 2410  22 

D60 2030  19 H60 2410  22 

D65 2030  19 H65 2220  22 

D70 2030  19 H70 2030  19 

D75 2030  19 H75 2030  19 

D80 2030  19 H80 2030  19 



Cup                                   

     

Side 3 

     Fynsk Sprint Cup   ”Special edition” 22. september 2018 
 
De angivne længder er den direkte banelængde (fugleflugt). 
Alle svære baner har kortvend. 
 

Præmier Der er præmier til de 3 første i D/H 10 – 16. Præmierne udleveres ved 
henvendelse i stævnekontoret efter kl.15:00. 

Start Der startes efter Put 'n Run, og løbes på briktid 
 
Der er start imellem 13:00 og 14:00. 
 
Inden start registreres løberne og står herefter i kø, banevis. Her tømmes 
og tjekkes SI brikken. Følg startpersonalets anvisning. 
 
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 postbeskrivelser ved indgang i  startboks 1. 
Mellem startboks 2 og 3 er der ophængt et eksemplar af løbskortet.  
 
HUSK: I skal stemple START-enheden når I starter. Den starter tiden. 
 
Kortet tages fra kortkassen i startøjeblikket, EFTER at løber er startet 
(har stemplet startposten). Husk at kontrollere at det er det rigtige kort. 
 
D/H-10 og D/H-12 får kortet 1 minut før start i boks 2. 
Det er ikke tilladt at skygge, før man selv løber. 
 
Kortet tages fra kortkassen i startøjeblikket, EFTER at løber er startet 
(har stemplet startposten). Husk at kontrollere at det er det rigtige kort. 
 
 

Mål Max tid er 45 minutter. 
 
Udgåede løbere skal melde sig i mål. 
 
Der er væske i målområdet, med selvbetjening. 
 
Resultaterne ophænges løbende på stævnepladsen. 
 
Resultater og stræktider kan ses på: http://www.fynsksprintcup.dk 
hurtigst muligt efter afslutning af stævnet. 
 

Tilmelding 
på dagen 
 

 

Det er muligt at tilmelde sig på dagen, så længe kort haves. 
Tilmelding på dagen sker ved henvendelse i stævnekontoret fra kl. 12:30 
til senest 13:45. 
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Startafgift: kr. 70 for junior (til H/D-20), og kr. 95 for senior (fra D/H21- ).  
Leje af SI brik: 15 kr.  
Ved bortkomst af lejebrik er erstatningsprisen 400 kr. 
 

Klubposer Klubposer med startlister og lejebrikker afhentes på stævnekontor.  
 

Stævneledere Søren Klingenberg, mobil 61266052, ethna.soren@gmail.com  
Faaborg OK 
 
Bjørn Christoffersen, mobil 21176344, bjoern.rueloekke@gmail.com 
Svendborg OK 
 

Dommer Hans Aage Hvalsøe Hansen 
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