PM ‐ Orienteringsløp
Her følger en personlig melding til deltakere på orienteringsløpet som
beskriver gjennomføring av løpet, kartet, terrenget og poengberegningen.
Kartet
Kartet som benyttes under NM er kartet ”Mosmoen”, som er utgitt i 1995 og revidert i 2003. Det er i målestokk
1:10 000 med 5 meter ekvidistanse.
Eksempel på løpskartet med startposisjon er slått opp på programkomiteens informasjonstavle.

Terrenget
Løpsterrenget er stirikt. Løpbarheten varierer, men det er mange store stier i området. Deler av terrenget har tett
vegetasjon med redusert løpbarhet.

Sperret område
Under NM er området kartet viser stengt for deltakere og ledere fredag og lørdag til orienteringsløpet er
avsluttet. Patruljer og tilhørende ledere som beveger seg inn i området kan diskvalifiseres fra o‐løpet etter regler
gitt for NM.

Postmarkering
Hver post er markert med en postskjerm og en postbukk for elektronisk tidtaking (EKT). Eksempel på
postmarkering finnes på start.

Postbeskrivelse
På orienteringskartet er det trykket en postbeskrivelse for løpet som for hver post angir postnummer, beskrivelse
av detalj og kode. Koden som er angitt finner du igjen på postbukken for elektronisk tidtaking.

Løype
Orienteringsløypen er trykket på kartet etter IOF sin norm. Start er angitt med en trekant, post er angitt med
sirkel samt postnummer og mål er angitt med en dobbel sirkel. Mellom postene er det angitt hjelpelinjer. Det er
merket løype fra siste post til mål.

Elektronisk tidtakingsbrikke (EKT)
Ved NM benyttes elektronisk tidtaking slik det gjøres i de fleste ordinære orienteringsløp. Brikken registrerer
hvilke poster som tas og i hvilken rekkefølge dette gjøres. Dette er en liten plastbrikke med tilhørende strikk for
festing rundt en finger. Se egne punkter under start, kvittering på postene og mål for gjennomføring av løpet med
brikken.

Start
Start er sør for leirområdet. Første start er klokken 1230. Patruljene starter hvert minutt i nummerrekkefølge
etter oppslått startliste på programkomiteens informasjonstavle. Det er merket løype til start fra
programkomiteens informasjonstavle. Det tar 20‐25 minutter å gå til start.
På start ropes løperne opp for innplassering i startbås 5 minutter FØR ordinær tidsstart. De to løperne rykker en
startbås frem for hvert minutt frem til løpsstart.
I en av startbåsene deles løperbrikke for elektronisk tidtaking for kvittering på postene ut til en av de to løperne i
patruljen. Løpskart deles ut ett minutt før ordinær tidsstart når løperne er fremme i siste bås. Hver patrulje får
utlevert to løpskart.
Ved start skal løperbrikken plasseres ned i startblokken fem sekunder før start for aktivisering av løperbrikken.
Det vil være dommere som hjelper til med aktiviseringen. Løperbrikken tas opp av startblokken ved ordinær
tidsstart. Start angis ved nedtellende piping siste fem sekunder.

Kvittering på postene
Det kvitteres på postene ved å legge løperbrikken oppi postbukkens kvitteringsanordning. I
kvitteringsanordningen avgis også et merke bak på backuplappen som finnes på hver løperbrikke. Det er løpernes
eget ansvar og passe på at backuplappen er på plass ved start og at denne ikke blir borte under løpet (denne
sitter meget godt festet på brikken).

Mål
Det er merket løype fra siste post og til målgang. Begge løperne i patruljen skal passere mållinjen samlet. Målgang
angis ved at løperen stempler på målbukken ved mållinjen. Løpstiden STOPPER IKKE før løperen avslutter sitt løp
ved stempling i mål.
Etter stempling leveres kartene, før løperne umiddelbart fortsetter videre for innlevering og avlesning av
løperbrikke. Avlesning foregår ved den lille kirka dere passerte på vei til start.

Gjennomføring av løp
Løpet gjennomføres ved at to fra patruljen sammen løper fra post til post og stempler den elektroniske
brikken på hver post. Postene kan tas i valgfri rekkefølge.
Poengberegning
Patruljen får 30 poeng for å gjennomføre o‐løpet innen 30 min og 00 sek. Det forutsettes at alle postene
er tatt. Patruljen får fratrekk på 4 poeng for hver post som ikke er tatt. Patruljen får i tillegg fratrekk på 1
poeng for hvert påbegynte minutt de kommer seinere enn 30 min og 00 sek. Patruljen vil ikke oppnå
poeng dersom de bruker mer enn 1 time.
Løpsantrekk
Begge løperne i patruljen skal minimum bruke heldekkende lang bukse og t‐skjorte eller tilsvarene under
o‐løpet.
Løypevakter
Underveis i løypen finnes tilstedeværende dommere som observerer speidernes gjennomføring av
løpet. Dommerne kan kontaktes ved skade, men vil IKKE veilede speiderne i gjennomføringen.
Løypevaktene påser at de to patruljemedlemmene løper sammen.
Oppvarming
Oppvarming foregår utenfor sperret område og ikke sør for start. Se eget punkt for sperret område og
merk dere startstedet. Løperne er selv ansvarlig for å rekke egen tidsstart.
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Orrienteringskkart
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3. I hvilken h
himmelretning må du gå
g hvis du v il gå fra Had
deland Glasssverk og til Hermannsttjern
4. I hvilken h
himmelretning må du gå
g hvis du v il gå fra Had
deland Glasssverk til Moosmoen?
5. Et orienteeringskart haar målestokkk 1 : 15 0000. Hvor langgt vil to centimeter (2 ccm) på kartet være i
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Sjø
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Serien utgjør standardka
artverket forr norskekys ten og dekkker kysten frra svenskeggrensen til Grense‐
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ngir tallene på
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No
orge 1:50 0000 / M711
Heele Norge err dekket av en lik kartseerie. Totalt er det 727 kartblad som dekker laandet i måleestokken 1:5
50
00
00. Serien er kjent som Norge 1:50
0 000 eller m
militært M7
711. I oppga
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n
infformasjonen
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f
UTM‐kartrefe
U
eransen 32VN
NM 728 563?
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Å
17. Hvor høyt ligger uttsiktspunktett Kongens uttsikt?

18. Hva err ekvidistan
nsen på karttserien Norgge 1:50 000
0 / M711?
19. Hvor langt er 2 cm
m på kartet i terrengett dersom vi ser bort fra
a høydeforskkjeller?
20. Hva an
ngir de rosaa områdene
e på kartet?

