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Tidsskjema NM sprint individuelt 

 

 Tidspunkt Kommentar 

   

 07:00 Løpskontor åpner på Scandic Maritim 

 11:00-17:00 Løpskontor åpent i karantene 

 10:30-14:30 Bussavgang til karantene 

 12:00-14:30 Forkarantene på Scandic Maritim for D/H 

21. Forkarantenen er i 1. etasje på hotellet. 

Inngang til karantene fra løpskontoret. 

Alle D/H 21-løpere registrerer seg i 

karantenen senest kl. 12.00. Det er ikke 

tillatt å ha med seg mobil, nettbrett eller 

PC i forkarantenen. Løperne går direkte 

fra forkarantene til busstransport kl. 14.30. 

 12:00 Første start NM sprint individuelt 

Premieutdeling 

Utescenen sør for Scandic Maritim 

 18:00 Premieutdeling D/H 17-18 

 18:15 Premieutdeling D/H 19-20 

 18:30 Premieutdeling D/H 21 

   

Smittevern Myndighetenes smittevernråd om antall personer samlet, distansering 

mellom personer, personlig hygiene og hindring av smitte via berøring 

legger grunnen for arrangementets smitteverntiltak.  

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta. 

Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon. Personer 

i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta i 

arrangementer.    

 

Vi kan maksimalt ha 200 personer til stede. Publikum henvises til å 

følge løpet digitalt med liveresultater og GPS tracking. Ledere som 

ikke deltar i konkurransen kan oppholde seg på arena, forutsatt at de er 

påmeldt i Eventor som leder. Det blir ikke publikumsløp. 

 

Smittevernansvarlig: Grethe Paulsen Vie (Tlf. 481 52 509).  

Ta kontakt med smittevernansvarlig hvis du får påvist smitte etter 

arrangementet eller blir dårlig underveis.  

  

Arrangøren sørger for: 

● Oppdeling av arrangement for å unngå at for mange personer 

samles. 

● Desinfisering før start og etter målgang, i tillegg til andre steder 

på arena og ved toaletter.   

● Kart samles inn ved målgang, og publiseres på nett etter løpet.   

● Strekktider deles ikke ut ved mål.   

● God plass på arena, karantene, start og mål slik at regelen om 

avstand kan overholdes.   

● Stempling uten berøring på postene.    



● Jevnlig vask av toaletter gjennom hele arrangementet.   

● Registrering av alle deltakere, ledere og arrangører i tilfelle behov 

for smittesporing.   

 

Deltakere og ledere sørger for: 

● Kortest mulig opphold på arena. Forlate arena innen et kvarter 

etter målgang.   

● Distansering på start, mål og arena.  

● Ta med egen drikke. Det blir ikke løperdrikke i verken 

karanteneområde eller på arena.    

● God personlig hygiene.   

 

Kun påmeldte møter på arrangementet. 

  

Arena, adkomst 

og parkering  

Arena: 

Arena er på Rådhusplassen i Haugesund. Det vil være målgang for alle 

løypene på arena. Kun arrangører, spesielt inviterte, 

forhåndsregistrerte løpere og forhåndsregistrerte ledere vil ha tilgang 

til arena.  

Adkomst:  

Adkomst til løpshotellet Scandic Maritim: løpere og ledere må følge 

terrengsperring. 

Parkering: Se kart for anvisning av kjørerute til parkering på 

hjemmesiden. NB! Løpere og ledere kan ikke bevege seg inn i sperret 

område mens løpene pågår. 

 

Frammøte på løpsdagen 

Frammøte for løperne på løpsdagen: løpshotellet Scandic Maritim.  

Adkomst fra Karmsundgata på løpsdagen skjer via Dr. Eyes gate, 

Skåregata, Knut Knutsen OAS gate, Strandgata, Åsbygata. 

 

  

Informasjon Løpskontor på Scandic Maritim fra kl. 07:00.  

  

Forkarantene Pga. Covid-19 må vi strekke tidsskjemaet og ha forkarantene på 

løpshotellet Scandic Maritim for D/H 21 løperne. Inngang til 

karantene ved løpskontoret i resepsjonen på hotellet. Løperne MÅ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ty0mN9pGReL7mAXSvXWoEdVI-fc&ll=59.40941900609724%2C5.272770713415853&z=17
https://nmsprint2020.no/adkomst-og-parkering/


registrere seg i karantene innen kl. 12.00. Det er ikke tillatt å ha 

med seg mobil, nettbrett eller PC i forkarantenen. Løperne går 

direkte fra forkarantene til busstransport kl. 14.30. 

  

Karantene Det blir satt opp busstransport fra Scandic Maritim til karantene. 

Oppmøte ved Strandgata, øst for hotellet. Bussene kjører med 2 min 

mellomrom. Maks 25 personer per buss av hensyn til smittevern. 1 

meter avstand mellom hver løper.  

 

I karanteneområdet vil det være:  

● Utdeling av startnummer 

● Utdeling av emiTag for de som skal leie 

● Mulighet for transport av tøy til arena 

● Mulighet for å oppholde seg innendørs 

● Toaletter 

Klasse Bussavgang 
D 19-20 Kl. 10:30 

H 19-20 Kl. 10:30 

D 17-18 Kl. 11:30 

H 17-18 Kl. 11:30 

D 21 Kl. 14:30 

H 21 Kl. 14:30 

  

Tidtaking Det benyttes emiTag for tidtaking og postkontroll. 

  

GPS GPS benyttes av utvalgte løpere i D/H 21E. Utdeling skjer på forstart. 

Kan hentes 15 min før start. 

  

Avstand fra 

karantene til 

forstart 

Forstart ligger like ved karantene.  

  

Oppvarming Oppvarming kan skje i et avgrenset område nord for karantene, se 

kartoppslag i karantene.  

  

Startprosedyre  

Tid Aktivitet 

-6 min  Løperen skal registreres på forstart 

Nulling av emiTag 

GPS deles ut til utvalgte løpere i D/H 21 

-5 min Løpere fortsetter til start 

-3 min Opprop på start 

-2 min Utdeling av postbeskrivelser 

Løperen har selv ansvar for å ta riktig postbeskrivelse 

-1 min Vente på startstrek 

 0 min Ta kartet i startøyeblikket 

Løperen har selv ansvar for å ta riktig kart 
 

  



Postbeskrivelser Det er postbeskrivelser trykket på kartet.  

Løse postbeskrivelser er tilgjengelig på start.  

  

For sen til start Se NOF sine konkurranseregler pkt 22.6.6: 

 

Hvis en deltaker på grunn av feil fra arrangørens side  

kommer for sent til start, skal vedkommende få ny 

starttid.  

En deltaker som av egen skyld kommer for sent til 

start, skal få starte så snart som mulig uten å få ny 

starttid.  

Starttidspunktet bestemmes av arrangøren som skal ta  

hensyn til mulig påvirkning på andre deltakere.  

  

Løpsantrekk/sko Løpsantrekk i henhold til NOF sine regler for sprintløp. Det er ikke 

anledning til å benytte sko med noen former for metallpigger.  

  

Overtrekkstøy Arrangøren organiserer transport av sekker, bagger og klær fra 

karantene til arena. Løpere er selv ansvarlig for å merke sekker, bagger 

og tøy.  

  

Klasser og 

løypelengder 

Ett minutt startintervall i hver klasse. 

 

Klasse Løypelengde Antall 

poster 

D17-18 

D19-20 

3,26 km 

3,26 km 

15 

15 

H17-18 

H19-20 

3,98 km 

3,98 km 

19 

19 

D21 3,58 km 16 

H21 4,31 km 20 

 

 

  

Beskrivelse av 

løpsområdet 

Gatemiljø med noe innslag av parker. Blanding av gammel og ny 

bebyggelse. Glatte partier i løypa er dekket med grønne tepper. 

 

  

Kart Haugesund Sentrum, utgitt første gang med sprintnorm (ISSOM 

2007) i 2020. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 meter. Synfart av 

Oddvar Taksdal. 

 

Kartene blir printet av Benjaminsen Sats & Trykk på Antius 800 

vannfast papir. 

 

 

 



For å unngå usikkerhet i forbindelse med lesing av kartet har vi tatt ut kartutsnitt og 

bilder som illustrerer hvordan kartet skal forstås:  

 

 

Risøybrua 

Brua fra sentrum over til Risøy er tegnet inn slik på kartet. Første del på bysiden 

framstår som tak over åpent bygg og er merket grått. Der avstanden fra bakken 

og opp til brua øker er kun søylene markert på kartet. Over sundet er bruas 

posisjon markert med konturlinjer. 

  

 

 

 

Løpere kan krysse innløpet 

og løpe over veien, se 

kartutsnitt til venstre. 

Løpere som skal til mål 

følger stiplet strek på 

løpskartet.    
 
 

 
  

 

 

Veier med moderat til høy trafikk er merket med 50 % lilla, og er 

forbudt å krysse andre steder enn der symbol for kryssing er lagt inn. 

Det er markert fysisk med sperringer i kant inn mot de tillatte 

krysningspunktene. 
 
 

 
 

 

Flere poster ligger tett på områder med nyplantede 

bed. Disse er markert med hagegrønt på kartet, og 

postvakter skal rapportere de som fristes til å ta 

snarveier over slike forbudte områder. 
    

 

  

Hensyn til 

publikum og 

beboere 

Løperne må regne med mange fotgjengere og beboere i løpsområdet 

under arrangementet. Det er trange passasjer og deltakerne må ta 

hensyn til andre som er i området.  

  

Trafikk Veiene i løpsområdet vil ha normal trafikk. Løperne plikter å vise 

hensyn til andre trafikanter, enten de er bilister, syklister eller 

fotgjengere.  

 

Sterkt trafikkerte veier vil være stengt for kryssing. Dette er markert 

på kartet.  



 

Løperne vil krysse veier med middels stor trafikk på definerte 

krysningspunkter. Kryssing er markert med kjegler og merkebånd for 

å bistå at løperne ikke krysser på feil sted. Løperne skal krysse mellom 

kjeglene på begge sider av veien.  

 

Brudd på disse reglene medfører diskvalifikasjon.  

 

Arrangøren har vakter for å redusere risiko for uønskede hendelser. 

Trafikkstyringen er gjort i samråd med politiet.  

 

  

Prosedyre ved 

målgang 

- Tiden tas ved passering av mållinje. Det er ingen stempling i 

mål.  

- Etter passering av mållinja følges funksjonærs anvisning for 

håndvask med våtserviett og deretter desinfisering av brikke og 

hender med håndsprit.  

- Avlesning av emiTag. Husk regelen om 1 meter avstand.  

- Ved disk ledes deltaker videre til rød sone.  

- Løperne skal ha kartet med for kontroll etter målgang. Kartet 

blir deretter samlet inn.  

- Løpere forlater arena senest 15 min etter målgang.  

 

Deltakere som bryter løpet må melde fra i mål.  

  

Fair play Løpere skal ikke ha med mobil, nettbrett eller lignende i forkarantene 

(D/H 21) eller karantene.  

Løpere som er kommet i mål skal ikke kommunisere med løpere som 

ikke har startet. Dette gjelder også ledere og løpere som deltar i andre 

klasser. Det er ikke lov å medbringe gamle kart til verken forkarantene 

(D/H 21), karanteneområde eller arena.  

 

Det er forbudt å krysse detaljer som på kartet er framstilt som 

upasserbare, uavhengig av den reelle passerbarheten. I noen tilfeller er 

slike detaljer, eller grensen mellom passerbar og upasserbar detalj 

markert med sperrebånd i terrenget.  

 

Brudd på disse reglene medfører diskvalifikasjon.  

  

Løperdrikke Det blir ikke tilbudt løperdrikke i karantene eller på arena.   

  

Resultater Speakertjeneste på arena. 

 

Resultatene blir offentliggjort på nett. Lenke i Eventor. 

 

Offisielle resultatlister blir ikke slått opp på arena.   

 

 

 

 



Klager Klageskjema fås på løpskontoret på arena. Alle klager skal være levert 

skriftlig til løpskontoret på arena innen 15 minutter etter resultatliste 

med klagefrist er publisert og annonsert av speaker på arena. Klager 

levert etter denne fristen blir avvist.  

 

  

Førstehjelp Det er sanitet/lege til stede på arena.  

 

Ved behov for hjelp under løpet, ta kontakt med post- eller 

trafikkvakter. Disse bærer gul refleksvest. 

  

Toaletter Det er toaletter i karanteneområdene og på arena. 

  

Dusj og 

garderober 

Det er ikke dusj. Det er telt på arena for å skifte.  

  

Salg Det blir salg av mat og drikke rett ved arena. Salg av o-utstyr ved 

4AllSport. 

  

Premieutdeling Premiering i henhold til NOFs konkurranseregler.  

 

Premieutdeling på utescenen sør for Scandic Maritim. For å unngå 

ansamling av for mange personer blir seremonien delt i tre. Løpere 

og ledere overværer bare aktuell klasse, og ankommer/forlater når 

seremonien begynner/avsluttes.  

 

D/H17-18 kl 18:00, D/H19-20 kl 18:15 og D/H21 kl 18:30.   

  

Jury Leif Størmer, Fossum 

Tomas Eidsmo, Freidig 

Harald Eide-Fredriksen, Heming 

  

Løpsledelse Leder hovedkomite: Grethe Paulsen Vie, 481 52 509 

Løpsleder: Anne Sætre, 915 53 636 

  

Andre roller Løypelegger: John Arvid Djupesland 

Løypekontrollør: Stein Arne Olsen 

Kart: Oddvar Taksdal 

Arena: Vegard Engesli 

Mål og tidtaking: Arne Dirdal 

Karantene: Helge Jørgensen 

Teknisk delegert: Jan Arild Johnsen 

  

Samarbeidspartnere: 



 

 

 

 

 

 


