Side 1 af 2
Aarhus, april 2021

Andet testløb til EOC består først af en kvalifikation, hvor de individuelle resultater fra kvalifikationen i sig selv tæller
som en del af udtagelsen til sprintstafet og individuel sprint til EOC, sammen med det første testløb fra Hillerød d.
27/3-21.
De 12 bedste danske damer og 12 bedste danske herrer fra kvalifikationen kvalificerer sig samtidig til finaleheats, og
hvor resultaterne tæller direkte som udtagelse til EOC knockout-sprint.
Finaleheats afvikles ca. 45-60min efter at kvalifikationen er afsluttet. Ud fra resultatlisten fra kvalifikationen fordeles
de kvalificerede løbere i hhv. to finaleheats for damer og to finaleheats for herrer med 6 løbere i hvert heat. Hvert
finaleheat afvikles separat med fællesstart og spredningsmetoder, og de to første over målstregen i hver finaleheat,
samt de yderligere 2 bedste tider fra hhv. finaleheats for damer og finaleheats for herrer, udtages direkte til at løbe
EOC knockout-sprint.

Alle deltagere skal møde med en max 48 timer gammel negativ PCR-test som fremvises ved registrering, for at få lov til
at starte.
Der kan maximalt være 45 deltagere i hhv. dame- og herreklassen, og ved flere tilmeldinger forbeholder
landsholdsledelsen sig ret til at selektere blandt de tilmeldte ud fra tidligere resultater og ud fra relevans i forhold til
udtagelse til EOC.
Ved færre end 45 tilmeldte i alt, vil dame- og herreklassen blive afviklet sideløbende. Ved flere end 45 tilmeldte i alt vil
dame- og herreklassen blive afviklet forskudt i tid.
Tilskuere, forældre m.v. er desværre ikke velkomne i start/mål-området.
Mere detaljeret information vil komme i instruktionen.

Stævnet er udelukkende for deltagere i aldersgruppen 17-44 år. Der vil ikke blive tilbudt åbne baner.

Første start for kvalifikationen er kl. 14:30, og stævnet forventes senest afsluttet kl. 17:30.
Startlisten til kvalifikationen seedes efter IOF’s World Ranking liste for sprint. Løberne bliver delt op i blokke á 10, hvis
der er 30 tilmeldte eller flere - og op i blokke á 5, hvis der er færre end 30 tilmeldte. De 10/5 bedst placerede løbere
på WRE-listen for pågældende disciplin (sprint eller skov) starter sidst. Rækkefølgen mellem disse løbere afgøres ved
lodtrækning.
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Haderslev Centrum, ISSprOM 2019, 1:4000, 2,5m ækv., Rekognoseret i 2016 og revideret i 2020 af Gediminas
Trimakas og revideret i april 2021 af Tue Lassen.
Bycentrum med irregulære gader, og mange baggårde med tilhørende passager, og enkelte mindre parkområder.
Stort set fladt terræn, men med let fald ned mod Møllestrømmen.
Spærret område for alle potentielle deltagere pr. 9/4-21:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1helUginTP6MnnMAn5uVjtEJ0TLFRIK9r&usp=sharing
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Store skærme og touch-free SI enheder på bukke eller stativer. Der løbes så vidt som muligt med egen SIAC-brik, men
det er også muligt at låne én af landsholdets brikker, som udleveres ved start.

I O-service. Her angives SIAC-briknummer eller ønske om lånebrik. Evt. tilmeldte løbere i o-service, som ikke er i
aldersgruppen 17-44 år, vil blive fjernet.
Tilmeldingsfrist: søndag d. 18/4 2021 kl. 23:59
Eftertilmelding mulig indtil d. 21/4 2021 kl. 15:00 mod dobbelt startafgift. Eftertilmelding modtages på mail:
jr@do-f.dk
Startafgift: 100 kr. Startafgiften indbetales til DOF på konto 9385 - 1465756639

Onlineresultater kan findes her: https://center.sportident.com/results/orienteering/dansk-orienterings-forbund
Trackingen lægges efterfølgende på o-track for egen analyse.

Banelægger: Tue Lassen, Landstræner
Banekontrollant: Jeppe Ruud, Landstræner og Anders Hav Bachhausen, Sportschef
Stævneleder: Jeppe Ruud og Tue Lassen.
Stævnekontrollant: Anders Hav Bachhausen.

