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Tidsskjema NM sprintstafett 
 
 Tidspunkt Kommentar 
   
 08:00-11:00 Løpskontor er åpent på arena 
 09:00 Siste frist for navneendringer på løpere. 

Henvendelse til løpskontor. 
 09:00-09:30 1. og 2. etappeløperne ankommer lovlig 

område/arena 
 09:30-09:45 3. etappeløperne ankommer lovlig 

område/arena 
 09:45-09:55 4. etappeløperne ankommer lovlig 

område/arena 
 09:55 Alle løpere og ledere må være på plass i 

lovlig område/på arena 
 09:55 Demonstrasjon av prosedyre for veksling 
 10:00 Start NM sprintstafett 
 10:56 Estimert målgang vinnerlag 
 12:30 Medaljeseremoni 
 12:40- Henting av premier 
   
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 på arena. Publikum 
henvises til å følge løpet digitalt med liveresultater og GPS tracking. 
Ledere som ikke deltar i konkurransen kan være til stede 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. For stafetten organiseres dette ved å gi føringer for når og 
hvor løperne fra de ulike etappene skal oppholde seg. 

● 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, start og mål slik at regelen om avstand kan 

overholdes.   
● Stempling uten berøring på postene.    
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● 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. Ankommer arena så sent som 
mulig og forlater arena senest 15 minutter etter målgang. Om 
mulig unngå opphold på arena og gå rett til start. 

● Distansering på start, mål, arena og utenfor arena. 
● Ta med egen drikke. Det blir ikke utlevert drikke på arena.    
● God personlig hygiene.   

 
Kun påmeldte møter på arrangementet. 

  
Arena, adkomst 
og parkering  

Arena: 
Arena er på Rådhusplassen i Haugesund. Kun arrangører, spesielt 
inviterte, forhåndsregistrerte løpere og forhåndsregistrerte ledere vil ha 
tilgang til arena. I tillegg til arena er det et avgrenset område i 
tilknytning til arena som er lovlig å bevege seg i under arrangementet. 

Adkomst:  
For adkomst til arena følges terrengsperringer. 

 Fra Scandic Maritim: Åsbygata-Strandgata-Knut Knutsen OAS 
gate 

 Fra Karmsundsgata: Dr. Eyes gate-Skåregata 
 Fra Parkering: Sørhauggata 

Parkering: Se kart for anvisning av kjørerute til parkering under 
eller på hjemmesiden. NB! Det er ikke tillat å bevege seg her mens 
stafetten pågår. 

Løpere og ledere kan ikke bevege seg inn i sperret område/ulovlig 
område under arrangementet. Egne sperringer gjelder for stafetten. 
Se arenakart. 
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Løpskontor Løpskontor på Arena fra kl. 08:00.  
På løpskontoret henter alle lag sine lagsposer. Lagsposer hentes av 
lagleder eller 1. etappeløper. Lagsposen inneholder startnummer til 
alle etapper. Siste frist for navneendring er kl 09.00. 

Tildelt leie-emiTag deles ut på løpskontoret. 

Siste frist for innlevering av lagoppstilling til stafetten i Eventor er 
lørdag 26.september kl 20.00. 

  
Arena, lovlig 
område og 
oppdeling for å 
ivareta 
smittevern 

Arrangementets smittevernplan forutsetter maks 200 personer samtidig 
på arena. Samtidig så vil store deler av terrenget rundt arena være 
løpsområde for stafetten og dermed sperret for deltakere og ledere. 
Arena er definert som området innenfor sperringer. Området utenfor 
sperringer som ikke er merket forbudt, er lovlig område. Område 
nordøst for arena, merket med blå ramme på arenakart, er kun tillatt 
for løpere som har løpt sin etappe (1. etappeløpere). 

For å komme til oppvarmingsområdet, må løperne passere sluse for 
kontroll og nulling av emiTag. Det er ikke toalett i 
oppvarmingsområde. Toalettbesøk bør derfor gjøres før en går inn i 
oppvarmingsområdet. 

For å redusere antall deltakere og ledere som er på arena samtidig og 
spre deltakerne mest mulig innenfor arena og i lovlig område, legges 
følgende føringer: 

 Løpere ankommer ikke lovlig område/arena før nødvendig. Av 
hensyn til sperret område må alle løpere og ledere være 
innenfor lovlig område/på arena innen kl 09:55. 

 1 og 2. etappe-løpere gis adgang til arena fra kl. 09:00-09:30. 
Fra 09:30 oppholder de seg i oppvarmingsområdet nordvest for 
arena (Sørhauggata). 

 3. etappe-løpere gis adgang til arena fra kl. 09:35-10:00. Fra 
10:00 oppholder de seg i oppvarmingsområdet nordvest for 
arena (Sørhauggata). 

 4. etappe-løpere gis adgang til arena fra 10.00-10.15. Fra 10:15 
oppholder de seg i oppvarmingsområdet nordvest for arena 
(Sørhauggata). 

 Ledere oppholder seg inne på arenaområde. 
 Løpere som ikke har behov, kan gjerne la være å gå innom 

arenaområde før de går inn i område for oppvarming, start og 
veksling.   

 Det vil hele tiden være adgang til toalett inne på arena. 
 Løpere som er ferdig med sin etappe, forlater arenaområde 

senest 15 minutter etter målgang (unntatt 4. etappe). Mens 
stafetten pågår, oppholder de seg deretter innenfor lovlig 
område som anvist under og beveger seg minst mulig rundt 
omkring: 
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o 1. etappeløpere oppholder seg innenfor område merket 
med blå kant øst for arena. Adgang til dette området er 
via trapp ved inngang til arena. 

o 2. etappeløper oppholder seg i området sørvest for 
arena (ved fontene og publikumspost). 

o 3. etappeløpere oppholder seg nordvest for arena 
(startområde). 

o 4. etappeløpere oppholder seg på arena. 
 Det vil bli registrering/sjekk av adgang ved inngang til arena. 

For løpere brukes startnummer som identifikasjon, mens ledere 
registreres/krysses av. 
 

Se arenakart for arena og lovlige områder. 

  
Tidtaking Det benyttes emiTag for tidtaking og postkontroll. 
  
GPS Det velges ut et visst antall løpere på 3. og 4. etappe som tildeles GPS. 

GPS tildeles ved innsjekking til oppvarmings og vekslingsområdet. 3. 
etappeløpere som har fått tildelt GPS, henter disse rett etter starten. 4. 
etappeløpere som har fått tildelt GPS, henter disse rett etter 1. 
veksling. 

  
Startnummer Alle løpere skal bære startnummer som skal festes med fire 

sikkerhetsnåler godt synlig på brystet. Det er ikke lov å brette eller 
dekke til deler av startnummeret. Startnummer utleveres i lagsposen. 
Startnummer har farget bakgrunn som indikerer etappe. Etappe 1 har 
hvit bakgrunn, etappe 2 har grønn, etappe 3 har rosa og etappe 4 har 
gul bakgrunn. Kartstativ er merket med samme farge som bakgrunn på 
startnummer.  

  
Oppvarming Løperne passerer sluse for kontroll av emiTag for å komme til 

oppvarmingsområdet i Sørhauggata nordvest for arena. Gata er 
trafikkert, men det er lite trafikk på aktuelt tidspunkt. Det er markert i 
gata hvor grensa for sperret området er. 

  
Startprosedyre Tid Aktivitet 

09:20- Innregistrering i start- og oppvarmingsområde og 
nulling av emiTag. 

09:59-10:00 Nedtelling og start ved speaker. Kartene vil ligge på 
bakken med baksiden merket med startnummer opp. 
Kartet løftes opp med kartsiden ned ved signal fra 
speaker. 

 
Det er ca 100 meter fra start/veksling til startpost. 
 
Husk 1 meters avstand i startfeltet! 
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Vekslings-
prosedyre 

Veksling foregår på følgende måte: Løperne løper fra siste post 
mellom gjerdene, over mållinjen og leverer fra seg kartet. Deretter 
løper de til vekslingslinje hvor de veksler ved å ta løper for neste 
etappe på skulder. Løper for neste etappe løper så til kartoppheng og 
tar sitt kart. Det vil bli demonstrert hvordan veksling skal foretas 5 
minutter før start. 

Kartene er rullet sammen og står i hull i farget planke. Fargen på 
planken er den samme som bakgrunnsfargen på startnummer. 
Lagnummer står øverst og lagets kart er plassert vertikalt under 
lagnummeret. Kartet for 2. etappe er øverst, kartet for 3. etappe er i 
midten og kartet for 4. etappe er nederst. Det er løpernes ansvar å ta 
riktig kart, men dersom det skulle mangle kart, vil det ved enden av 
kartstativ, være reservekart og mannskap som vil utlevere riktig kart. 

Løper som har vekslet følger langsetter ytre gjerde tilbake for avlesing 
av emiTag. Anvisning fra funksjonær om håndvask med våtserviett og 
desinfisering brikke og hender med håndsprit følges. 

Ved disk ledes deltaker videre til rød sone. 

Løpere forlater arena senest 15 min etter veksling og oppholder seg 
deretter i anvist område.  
 
Husk 1 meters avstand i vekslingsområdet! 

  
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. Ved disk ledes deltaker videre til rød sone.   
 
4. etappeløperer oppholder seg på arena etter målgang.  
 
Deltakere som bryter løpet, må melde fra i mål.  
 
Husk 1 meters avstand i målområdet! 
 
Etter at alle lag er i mål frigis kartene i Eventor. 

  
Postbeskrivelser Det er postbeskrivelser trykket på kartet. Det er ikke løse 

postbeskrivelser  
  
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 Overtrekkstøy kan lagres på arena og i løpertelt forutsatt at føringer for 

adgang til arena overholdes. 
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Løypelengder Løype Lengde (km) Stigning (m) Antall poster 
1 etappe - Damer 3,2 40 16-17 
2 etappe - Herrer 3,7 40 19-20 
3 etappe - Herrer 3,7 40 19-20 
4 etappe - Damer 3,2 40 16-17 

 

  
Beskrivelse av 
løpsområdet 

Løpsområdet består av et tettbebygd sentrum preget av en rektangulær 
gatestruktur med noe innslag av parker og grøntområder. Det er flere 
smale passasjer og trapper og terrenget heller ned mot Smedasundet. 
Underlaget består hovedsakelig av hardt underlag i form av asfalt, 
brostein osv, men med litt innslag av grus og gress. 

  
Kart Haugesund Sentrum, utgitt første gang med sprintnorm (ISSOM 

2007) i 2020. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 meter. Synfart av 
Oddvar Taksdal. 
 
Kartene er printet av Benjaminsen Sats & Trykk på Antius 800 
vannfast papir. 
 

Ekstra info om 
kart, terreng og 
trafikk 

 

Det er normal trafikk i gatene, og ingen veier vil være stengt under 
arrangementet. Løperne har ansvar for egen sikkerhet, og må ta hensyn 
til både gående og ulike kjøretøy under løpet.  

Av sikkerhetshensyn er de tyngst trafikkerte 
gatene stengt for løperne ved at de er markert 
forbudte på kartet. Forbudte veier er markert 
med rosa, og krysningspunkt er markert på 
kartet som vist i eksempelet til høyre. Alle 
krysningspunktene er bemannet med vakter, og 
det er satt ut markeringer og merkebånd som 
markerer hvor det er tillatt å løpe/krysse. 
Løperne skal passere innenfor kjegler og 
merkebånd på begge sider av veien for å unngå diskvalifikasjon.  

Det vil enkelte steder langs løypene være lagt ut merkebånd langs 
bakken for å markere forbudte områder. Dette kan være hekker, hager 
eller uplasserbare områder, og er ment som en støtte for å unngå 
ulovlig krysninger av forbudt område.  

Det foregår en del byggearbeid i langs løpstraséen, og dette berører 
spesielt siste sløyfen av løpet (etter publikumsposten/passering arena) 
Byggearbeidet er ikke til hinder for løperne, men en gjør oppmerksom 
på at disse områdene ikke er markert på kartet. 

  
Hensyn til 
publikum og 
beboere 

Løperne må regne med fotgjengere og beboere i løpsområdet under 
arrangementet. Det er trange passasjer, og deltakerne må ta hensyn til 
andre som er i området.  
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Festiviteten og 
konfirmasjon 

Haugesunds kulturhus «Festiviteten» ligger tett inntil arena ved 
innløp/utløp og oppvarmingsareal. Her vil det samtidig som stafetten 
pågår, gjennomføres konfirmasjonsseremonier. Det vil bli gjennomført 
en seremoni kl 1000 og en kl 1100. Det betyr at i forkant og etterkant 
vil konfirmanter med gjester ankomme og forlate Festiviteten. Det kan 
også være aktuelt at de vil ta bilder på utsiden. Det bes derfor om at 
deltakere viser hensyn til dette og ikke oppholder seg på utsiden 
(ved/på trappa) av Festiviteten. 

  
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.  
 

  
Fair play Det er ikke tillatt for løpere som har avsluttet sitt løp, ledere eller 

publikum å kommunisere med løper som ikke har startet eller er 
underveis i løpet. 
 
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 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.  
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Førstehjelp Det er førstehjelpspersonale til stede på arena.  

 
Ved behov for hjelp under løpet, ta kontakt med post- eller 
trafikkvakter. Disse bærer gul refleksvest. 

  
Toaletter Det er toaletter på arena 
  
Dusj og 
garderober 

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

  
Salg Det blir salg av mat, drikke og o-utstyr ved arena. 
  
Premieutdeling Premiering i henhold til NOFs konkurranseregler.  

 
Det vil bli medaljeseremoni og utdeling av premier til pallplasser 
på arena. Resterende premier utleveres i sekretariat ved at lagleder 
eller en løper fra respektive lag henter premiene. 

  
Jury Leif Størmer, Fossum 

Tomas Eidsmo, Freidig 
Harald Eide-Fredriksen, Heming 

  
Løpsledelse Leder hovedkomite: Grethe Paulsen Vie, 481 52 509 

Løpsleder: Bjørn Egil Rossebø, 901 03 007 
  
Andre roller Løypelegger: Randi Engløk 

Løypekontrollør: Tom Furland 
Kart: Oddvar Taksdal 
Arena: Vegard Engesli 
Mål og tidtaking: Arne Dirdal 
Teknisk delegert: Jan Arild Johnsen 
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Samarbeidspartnere: 

 

 
 
 

 

 


