
 

 

 

Innbydelse til Knock-out sprint / TA-sprint  2.mai 2015. 

 

 

Knockoutsprint på Stiklestad (Verdal). Dette er en  konkurranseform som er basert på samme 

system som sprintlangrenn. Det vil bli innledende prolog, semifinaler og finaler. Antall starter i 

hver klasse er avhengig av deltakerantallet, men i utgangspunktet får alle løpe prolog + 2 heat.   

 

Arena: Stiklestad Nasjonale Kultursenter.  

Parkering: På arena. Følg merking til parkering fra rundkjøring på Stiklestad. P-plass på SNK er 

                  Forbeholdt konfirmasjoner denne dagen 

Kart: Stiklestad, 1:4000, Ekvidistanse 2,5m, utgitt 2014 

Start: Første start kl 11.00. 

Tidtaking/kvitteringssystem: EmiTag både i prolog og i finaler.  Emit, touchfri postenheter. 

Løpere som har egen EmiTag, melder seg på med det i Eventor. Løpere som ikke melder seg på 

med egen EmiTag, tildeles leiebrikke og belastes kr 20,- i leie. 

  

 

Klasseinndeling og ca løypelengder på prolog og heat:  

D/H 11-12, 1,0km. (Ikke finaler, men får løpe 2 heat som blir satt opp uten rangering) 

D/H 13-14, 1,2km. 

D/H 15-16, 1,2km. 

Åpen 1,5,   1,0 km. (Ikke finaler, men får løpe 1 heat som blir satt opp uten rangering)  

Åpen 2,0    1,2 km. 

Åpen 2,5    1,6 km 

 

Småtroll/Barneparkering  på arena.  

Vask: Våtklut 

 

Prolog med enkeltstart og startintervall 15 sek. 

 

Gjennomføring Knockout: Det settes opp heat med 3-7 løpere.  

For klasser med inntil 14 deltagere: 2 heat, de 3 beste i hvert heat går direkte til A-finale, resten 

til B-finale. 

For klasser med 15-24 deltagere: 3-4 heat, de 2 beste i hvert heat går direkte til A-finale, de neste 

to til B-finale osv.  

Noen tilpasninger av opplegget etter antall deltakere i klassene vil forekomme. 

 

Premiering: Løpet inngår som 2.løp i årets T-A-sprint, hvor det er samlet premiering etter 5 

runder. Derfor ingen premiering på løpsdagen. 

 

 



 

Påmelding: Online via Eventor innen onsdag 29.4 kl 23.59. Se også Verdal OK sin hjemmeside, 

www.verdal-ok.net 

Påmeldingsansvarlig: Ole Morten Frøseth ole.morten@froseth.org , tlf 99599839. 

Påmeldingsavgift: Kr 100,- i alle klasser. (kr 30,- i tillegg i forhold til ordinær T-A-sprint pga av 

kostnader med touchfree-enheter og flere kart pr løper.)  

Etteranmelding: Online innen torsdag 30.4 kl 18.00 (50% tillegg) NB! Ingen etteranmelding 

løpsdagen bortsett fra i klasse Åpen 1,5 hvor det er anledning til melde seg på direkte på 

arenaen. Slik påmelding må skje senest kl 10.15. 
 

TD: Torbjørn Sirum 

Løpsleder: Marius Enes - 95220383 

Løypelegger: Tor Ove Hallem 
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