Open Team Event Oriëntatielopen SVS Antwerpen 2018
ORIËNTATIELOPEN
Datum
Woensdag 24 januari 2018
Plaats
IOF-kaart Hoge Rielen schaal 1/7500
Wedstrijdcentrum: cafetaria/herberg Hoge Rielen
Molenstraat 62
2460 Lichtaart
Baanlegger
Karl Keuppens
Bewegwijzering
Volg de wegwijzers “Hoge Rielen” vanaf het centrum van Tielen.
Kleedkamers & douches in sporthal Hoge Rielen
Team event – O : categorieën
Een ploeg bestaat uit 3 leerlingen van dezelfde school waarvan maximum 2 leerlingen
aangesloten zijn bij een oriëntatieloopclub.
Miniemen jongens (2004 – 2005)
Miniemen meisjes (2004 – 2005)
Miniemen gemengd (2004 – 2005) (minstens 1 meisje in het team)
Kadetten meisjes (2002 – 2003)
Kadetten jongens (2002 – 2003)
Kadetten gemengd (2002 – 2003) (minstens 1 meisje in het team)
Scholieren meisjes (2000 – 2001)
Scholieren jongens (2000 – 2001)
Scholieren gemengd (2000 – 2001) (minstens 1 meisje in het team)
Leerkrachten
Het geboortejaar van de oudste leerling van het team bepaalt de leeftijdscategorie; zo zal een
team met 2 miniemen en 1 kadet deelnemen in de reeks kadetten.

Timing
12.45 u : opening wedstrijdsecretariaat
13.45 u : einde afhalen borstnummers en elektronische controlekaarten (Ecard) / melden van
eventuele teamwijzigingen
14.00 u : uitdelen wedstrijdkaarten en teamoverleg (teamoverleg - planning verdeling
controleposten)
14.20 u : clearen Ecards & briefing in startzone

14.30 u : massastart
16.00 u : prijsuitreiking
Wedstrijdverloop Team Event – O
Ieder team zal bij aanmelding 3 borstnummers en 3 Ecards ontvangen. De kapitein van het
team mag om 14.00 u de 3 wedstrijdkaarten afhalen. Het team heeft nu 20 minuten de tijd om
onderling in het team afspraken te maken in verband met het verdelen van de controleposten.
Bij de verdeling van de controleposten onder de 3 teamleden moet er rekening gehouden
worden met de volgende wedstrijdregels:
• Ieder team kan zelf beslissen of ze (gedeeltelijk) samenblijven of om ieder individueel
de controleposten te gaan registreren.
• Ieder teamlid moet minimaal 8 normale + 3 verplichte gemeenschappelijke
controleposten A – B – C registreren (minimaal dus 11 controleposten in het totaal)
• De 3 gemeenschappelijke controleposten kunnen enkel geregistreerd worden met de 3
teamleden gelijktijdig. Indien de 3 teamleden zich niet “samen” aanmelden, kunnen ze
de controleposten A – B – C niet registreren.
• De gemeenschappelijke verplichte controlepost C moet als laatste genomen worden.
Na het gelijktijdig registreren van controlepost C, loopt het team hand in hand volgens
het afgebakende traject naar de finish waar ze een laatste maal inleggen op de
finishpost.
• Na afloop van de wedstrijd moeten alle controleposten door minimum 1 teamlid
geregistreerd zijn.
De start zal georganiseerd worden in de vorm van een massastart; Voorafgaand moeten alle
teamleden via een toegangspoort de startzone betreden en aan deze toegangspoort zal de
persoonlijke Ecard geactiveerd worden.
De ploeg die alle controleposten heeft geregistreerd in de snelste tijd, wint de wedstrijd.
Een ploeg die één of meerdere controleposten niet heeft geregistreerd, wordt niet
gedeclasseerd maar zal voor iedere controlepost die niet werd geregistreerd, een straftijd van
10 minuten aangerekend krijgen.
Inschrijven
Leerlingen via de school / schoolsportgangmaker: www.schoolsport.be

