Indbydelse til vinterens natløbsserie, NightChamp, der arrangeres for 17. vinter i træk, november 2020/februar 2021

Igen i denne vinter indbydes der til NightChamp – en serie af 7 natløb, 4 løb i november 2020 og
3 løb i februar 2021.
Start mellem 18:15 og 19:15 - i det sidste løb (25.2.) dog mellem 18:45 og 19:45.
Sponsorer

Arrangør

Henrik Dagsberg, OK PAN/Horsens OK, NightChamp@tutanota.com
Hjemmeside for NightChamp-serien: http://nightchamp.dk

Datoer

Prolog: 5.11.2020
1. del af serien - i november 2020 - afvikles 12.11. - 19.11. og 26.11.
2. del af serien - i februar 2021 - afvikles 4.2 - 11.2. og 25.2.

Løbsområder

… samt type af løb i parentes:
05.11.: Marselisborg Nord, 1:7.500/1:10.000 (Mellemdistance) - Prolog
12.11.: Tranbjerg Skov, 1:7.500 (Langdistance)
19.11.: Hasle Bakker, 1:7.500/1:10.000 (Langdistance)
26.11.: Moesgaard Skov, 1:7.500/1:10.000 (Langdistance)
04.02.: Linå Vesterskov, 1:7.500/1:10.000 (Langdistance)
11.02.: Vejlskoven (Rathlousdal), 1:7.500/1:10.000 (Langdistance)
25.02.: Sletten, 1:7.500/1:10.000 (Mellemdistance)
Ret til ændring(er) af løbsområde(r) forbeholdes!

Løbskort

Kort med fortrykte baner og postdefinitioner på vand- og rivfast papir.
Kortene er printede og trykt hos Grafisk Forum, Horsens

Mødested

Opgives på løbets hjemmeside senest 4 dage før løbet, sammen med instruktion
for løbet, herunder kørselsvejledning, stævneplads, parkering, startsted, specielle
forhold mm.

Stævnekontor Prologen (Marselisborg Nord): Silistria, OK PANs klubhus.
Øvrige etaper: Ved bil på stævnepladsen.
Her sælges evt. resterende kort med baner og aflæses brikker efter løbet.
Kontrolsystem Sport-Ident
Egne brikker kan anvendes, hvis briknummer oplyses ved tilmelding.
Husk at tilmelde dig med korrekt briknummer!
Ændring af briknummer skal ske før start ved/i stævnekontoret.
Start

Fri start mellem kl. 18.15 og 19.15; ved det sidste løb dog mellem 18.45 og 19.45,
da det ikke er mørkt nok til en tidligere start.
Put and run med et startinterval på min. 1 minut på hver bane.
Følg i øvrigt startpersonalets anvisninger.

Forvent på nogle af banerne og i visse tidsrum kø i starten; det er prisen for at
være fleksibel med starttidspunktet.
Lånte brikker forefindes i kasse med klubposer ved start. Husk at tjekke, at du tager den rigtige brik! Løber du med en forkert brik, bliver du diskvalificeret.
Briknummer fremgår af deltagerlisten, der findes på nettet senest dagen før løbet,
samt - for lånebrikkers vedkommende - sammen med disse brikker i klubposen
ved start.
Løbskort med fortrykte baner udleveres i startøjeblikket, dog 2 minutter før start
for den hvide banes vedkommende (bane 8).
Ved start er der ekstra løse postdefinitioner for de løbere, der kan fremvise en holder til disse.
Brikker - også lånebrikker - skal cleares og tjekkes før start. Der er opstillet stativer til dette formål ved startstedet - før indkald.
Mål

Efter stempling af målposten melder man sig i stævnekontoret for registrering, ligesom lånebrikker afleveres.
Der udleveres ikke stræktider ved målgang, men stræktiderne vil være på løbsseriens hjemmeside i løbet af løbsaftenen.
Udgåede løbere skal melde sig i mål, så vi ikke står hele natten og venter på dem.
Husk i øvrigt at få aflæst din brik, inden du kører hjemad. Ikke aflæste brikker noteres som udgået.

Baner og klasser
Vejledende
banelængde

Bane 1: H21: Banelængde 8 km; sværhedsgrad: sort
Bane 2: D21, H-20, H40, Åben 2: Banelængde 6,5 km; sværhedsgrad: sort
Bane 3: D-20, D40, H-16, H50, Åben 3: Banelængde 5,5 km; sværhedsgrad: sort
Bane 4: D-16, D50, H60, Åben 4: Banelængde 4,5 km; sværhedsgrad: sort
Bane 5: D60, H70, Åben 5: Banelængde 3,5 km; sværhedsgrad: blå
Bane 6: D70, H80, Åben 6: Banelængde 3 km; sværhedsgrad: blå
Bane 7: D-14, H-14, Åben 7: Banelængde 3,5 km; sværhedsgrad: gul
Bane 8: D-12, H-12, Åben 8: Banelængde 2,5 km; sværhedsgrad: hvid
Alle banelængder herover er opgivet med en nøjagtighed på +/- 200 m
Ved de løb, hvor der løbes mellemdistance, er banelængden ca. 80 % af de ovenstående, angivne banelængder.

Målestok for
kortene

Ved prologen samt etape 2, 3, 4, 5 og 6 løbes på kort i målestok 1:10000, hhv.
1:7500. Bane 1, 2, 3 og 7 i 1:10000 og bane 4, 5, 6 og 8 i 1:7500.
Ved etape 1 - Tranbjerg Skov - er alle baner i målestok 1:7500.

Skygning

Skygning er tilladt i alle klasser. Skyggen får ikke udleveret eget løbskort, og
skyggen deltager ikke i den gennemgående konkurrence.

Samløb

Samløb er tilladt i alle klasser.
Ved samløb tildeles hver løber et kort samt en brik, ligesom der betales for hver
løber. Alle løbere vil ligeledes fremgå af deltager- og resultatlisten, og alle løbere,
der samløber, deltager ligeledes i den gennemgående konkurrence.

Resultater
mm.

Resultater samt mellemtider for både klasser og baner offentliggøres på løbets
hjemmeside i løbet af løbsaftenen. Det samme gælder kort med banerne.
Stræktider i WinSplits offentliggøres senest dagen efter løbet.
Baner i O-Track offentliggøres efter sidste start.
På løbets hjemmeside, www.NightChamp.dk, vil man - snarest efter hver etape kunne læse en beretning om afviklingen af etapen. Desuden kan man fra og med
3. etape kunne se et samlet, foreløbigt resultat for alle hidtil afviklede løb.
Klassepræmierne uddeles umiddelbart efter sidste etape.
Lodtrækningspræmierne uddeles snarest efter afviklingen af sidste etape.

Klassepræmier

Sponseret af Løberen, Århus, samt Fusion Sport.
Der er hen over vinteren en gennemgående konkurrence bedst i 5 af 7 løb.
Der gives point efter cup-systemet: Vinderen får 100 point; derefter foretages et
fradrag med 1 point pr. minuttal, man er efter vinderen i klassen. I tilfælde af pointlighed er vinderen den løber, der har opnået flest point i alle sine starter.
For at være med i den gennemgående konkurrence i en klasse skal man have fuldført mindst 4 løb i den pågældende klasse.
Løbere, der skifter løbsklasse hen over nytår, kan selv vælge, hvilken af de to aktuelle klasser han/hun vil stille op i.
Er man således D12-løber i 2020 og D14-løber i 2021, er man berettiget til at
deltage i både D12- og D14-klassen.

Lodtræknings- Sponseret af Landal GreenParks.
præmier
Blandt de løbere, der har startet i én eller flere NightChamp-afdelinger foretages
der efter sidste etape lodtrækning om to stk. gavekort til Landal GreenParks med
en værdi på hver 1500 kr.
Hver start i en NightChamp-afdeling giver ét lod i hver af de to lodtrækninger.
Lodtrækningen foretages af Karl Kristian Terkelsen, OK Gorm.
Resultatet af lodtrækningerne offentliggøres på løbets hjemmeside snarest efter afviklingen af den sidste af de 7 etaper.
Tilmelding

Senest mandag aften 3 dage før løbet kl. 24.
Dette gælder også åbne baner, der kan løbes af alle, der vil løbe en anden (kortere)
bane end den bane, deres alder berettiger til.
Tilmelding sker via O-Service.

Eftertilmelding

En tilmelding efter kl. 24 mandag aften før løbet betragtes som en eftertilmelding.
Sker denne eftertilmelding pr. mail til NightChamps mail-adresse:
NightChamp@tutanota.com inden onsdag aften kl. 24, vil man være garanteret et
kort med den ønskede bane. Husk her at opgive: Navn, klub, løbsklasse samt briknummer. (SI-briknummer).
Evt. resterende kort sælges ved stævnekontoret på løbsaftenen, så der skulle være
mulighed for start, også hvis man ikke lige har fået tilmeldt sig.
(Om ikke andet på en anden bane).
Eftertilmeldte løbere deltager på lige fod med de øvrige tilmeldte i den gennemgående konkurrence samt i de øvrige konkurrencer.

Startafgift

For etaperne Prolog, 1, 2, 3 og 6: H/D-20: 40 kr., H/D21-: 80 kr.
For etape 4 og 5, Linå Vesterskov og Vejlskoven: H/D-20: 50 kr., H/D21-: 100 kr.
Der betales ikke for lån af brikker, men der opfordres til, at man tilmelder sig med
- og løber med - egne brikker.
Bortkomne/tabte lånebrikker erstattes med 500 kr.
Startafgiften indbetales - med opgivelse af klubnavn samt etape nummer - til:
Bankkonto 1551 0001273213 Danske Bank

Startafgift, ef- For etaperne Prolog, 1, 2, 3 og 6: H/D-20: 60 kr., H/D21-: 100 kr.
tertilmelding For etape 4 og 5, Linå Vesterskov og Vejlskoven: H/D-20: 70 kr., H/D21-: 120 kr.
Betaling skal ske før start hos stævnelederen - ikke i starten. Brug meget gerne
Mobile Pay: 28102848, Henrik Dagsberg. Opgiv ved betalingen navn og klub.
Prolog

Efter prologen i Marselisborg er der mulighed for omklædning og bad i OK PANs
klubhus, Silistria. Her er der endvidere adgang til toiletter.
Herefter serveres der varm mad for de løberne, der har bestilt maden og betalt
denne via O-Service. Brug fanebladet ”Forplejning”
Der er ingen adgang i OK PANs klubhus inden døre iført o-sko.

Afsluttende
kaffebord

Efter sidste afdeling på Sletten er der afsluttende kaffebord i spisesalen på Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, Vesterled 1, 8680 Ry.
Kaffen serveres fra kl. 20, og der er inden kaffen mulighed for et bad på ”drengegangen”. Kaffe/brød er på NightChamps regning.
Der kræves tilmelding via O-service, hvis man ønsker at deltage i kaffebordet.
Brug fanebladet ”Forplejning”

Uddeling af
præmier

Præmierne i de ordinære løbsklasser uddeles ved ovennævnte kaffebord på HNIE.
Lodtrækningspræmierne udtrækkes efter afslutningen af sidste etape og vinderne
får direkte besked, ligesom de offentliggøres på løbets hjemmeside.
Der er ingen præmier i de åbne klasser.

Bad, toilet

Prolog, 5. november 2020: I OK PANs klubhus, Silistria.
Øvrige etaper: Ingen bad og (desværre) ingen toiletter. Omklædning ved bilerne.

Tiltag vedr.
Covid-19

Vær opmærksom på, at nærværende indbydelse kan blive justeret som en følge af
Covid-19 situationen.
Det betyder, at vi som arrangører naturligvis følger myndighedernes anvisninger
og eventuelle indskrænkninger i stævnet.
Eventuelle ændringer vil fremgå af stævnets hjemmeside, NightChamp.dk, samt
af instruktionerne for de enkelte etaper.

Organisation

Stævneleder, banelægger: Henrik Dagsberg, OK PAN/Horsens OK, 28102848
Start: Claudia Thomsen, OK PAN/Horsens OK, Hjalte Thomsen, OK PAN, Silas
Thomsen, OK PAN, samt Thor Nørskov, OK ØST.
Posthåndtering: Medlemmer af Silkeborg OK og OK PAN

