
3. afdeling af Horsens OK Park Tour og Byorientering i Gedved  
14. maj 2019 
 
 
Stævneplads ved Gedved Skole, kør efter Kirkevej 16, 8751 Gedved 
 
Parkering ved Gedved Skole 
 
Toiletter Der vil ikke være opstillet toiletter på stævnepladsen. 
 
Kort: Gedved, ækvidistance 2,5 m, 1:4.000,  ISSOM 2007. 
 
Terræn 
Blandet bymæssigt terræn – primært med beboelse, institutioner, enkelte butikker og sportsfaciliteter. Overvejen-
de meget let gennemløbelig med svag kupering. Underlaget består af asfalt, flisebelægning, grusstier og græs. 
 
Vær opmærksom på beboere, handlende og trafik på gaderne. 
Færdselsregler skal naturligvis respekteres, og løberne er selv ansvarlige for at de overholdes. 
 
Der vil i terrænet ikke være væskeposter. 
 
Vi opfordrer løberne til at vise respekt og ikke løbe gennem hække, træde i blomsterbed og lignende. Hvis du er i 
tvivl, så brug din sunde fornuft! 
 
Baner, sværhedsgrad, banelængde og antal poster: 
Bane S4 (sort): 4,3 km – 22P 
Bane S2 (sort): 2,4 km – 18P 
Bane Mellemsvær (gul): 2,2 km – 16P 
Bane Let2 (hvid): 2,0 km –18P 
Bane Let4 (Hvid): 4,0 km – 29P 
 
Kontrolsystem  
Der anvendes SportIdent - version 8 med gule fiberstænger. Alle med 
vandret visning af kontrolnummer. 
 
Start: Put & sprint. 
Vælg selv din starttid mellem kl. 17.00 – 18.30 
 
Foran starten er der opstillet enheder til clear og check af SportIdent brikker. 
Det er løbers eget ansvar at sørge for, at clear og check af SportIdent-brikken er foretaget inden start, uanset om 
det er egen eller lånt brik. 
 
Ved starten findes løse postdefinitioner. Postdefinitioner er også på løbskortet.  
Når du ønsker at starte går du til startenheden.  
Alle baner kan starte på hvert minut. Min. 1 minuts startinterval for hver bane anbefales. Det er tilladt for flere at 
løbe sammen, hvis dette ønskes. 
 
Tiden startes når SportIdent brikken sættes i startenheden.  Løb frem til kortkassen og tag et løbskort. 
 
Mål  
Der er ikke afmærket fra sidste post til mål. 
Ved målpassage stemples mål-enheden, hvorefter der fortsættes til aflæsning af SportIdent-brikken. 
Der vil være opstillet printer for udskrift af stræktider. 
 
Lånte SportIdent-brikker afleveres til målpersonalet. 
Målet lukker kl. 19.15 

Sort = svær 
Gul = mellemsvær 
Hvid = let 


