PM
Sandnes kommune BIL
Onsdag 24. april 2019
Kart:

Smeaheia - Varatunparken
Utdrag av Giskekartet.
Sprintnorm (ISSOM 2007)
Varatunparken oppdatert 2019
Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m.
Nybegynnere får utlevert kartet i etteranmeldingen.

Terreng/løyper:

Løypene går i skogsterreng, åpne marker, parkområder,
stier og veier i boligområder. Lettløpt. Løypene er derfor noe lengre
enn vanlig.
Løpbarheten i skogspartiene er gjennomgående noe bedre enn det
fremgår av kartet, noe som i hovedsak skyldes at undervegetasjonen
ennå ikke har vokst opp. I skogspartiene er det en del tråkk og mindre
stier som ikke er på kartet. Stiene og konturgrensene kan være noe
utydelige.
Det er mange poster i hver løype og stedvis er det tett mellom
postene. Husk å sjekke postkodene.
Vei og område merket med XXXXskravur er ikke lov å krysse. Det
gjelder området øst og nordvest for start. Se kart på tilhengeren på
samlingsplass.
I Varatunparken er det ei frisbeegolfbane og den kan være i bruk. Vis
hensyn. Klubben som bruker banen mest er informert om løpet og de
har avlyst sin trening.

Start:

Ca. 5 min. å gå fra samlingsplass til start.

Starttid:

Fleksistart fra kl. 17.00 – kl. 19.00.

Brytetid:

Kl. 20.00.

Klasse/løype:

Løype

Klasse

B

Toalett:

Poster

Lengde

HA og HB

34

5,6 km

C

DA og HC

28

4,9 km

D

DB, H16 og H40

25

4,4 km

E

H50

28

4,3 km

F

D16, H60 - H70

28

4,0 km

G

D40 og D50

26

3,8 km

H

D60 - D70, H75

27

3,6 km

I

HT, H80 og D80

26

3,3 km

J

DT

22

3,1 km

K

Dny og Hny

16

2,4 km

WC på skolen. Forbudt med o-sko/piggsko inne på skolen.

Barneparkering: Nei, men samlingsplass er i skolegården til Smeaheia skole
(dvs. det er tilgjengelige lekeapparater på eget ansvar).
Småtroll:

Ja. Startkontingent kr 20,-. Betales kontant eller med Vipps.

Salg:

Brus, kaker og kaffe. Kontant betaling eller med Vipps.

Parkering:

På grusbanen ved Sandnes VGS og på Flomlysbanen.
NB! Kun innkjøring til parkering fra Sleireveien eller Troneshagen.
Merket med postskjermer fra krysset i Oalsgata - Postveien til
Sleireveien og Troneshagen. Ingen parkering på Smeaheia skole.
Ca. 5-10 min å gå til samlingsplass. Det er lett å trille barnevogn til
samlingsplass. Det oppfordres å parkere i gatene i området om
parkeringsplassene er fulle, men uten at dette sjenerer faste
beboere i området eller hindrer utrykningskjøretøyer. Følg
anvisningene til parkeringsvaktene.

Kart til parkering og anvisning retning samlingsplass (se pilene):

TIL SAMLINGSPLASS
(FØLG MERKEBÅND)

PARKERING FLOMLYSBANEN.
INNKJØRING KUN FRA
POSTVEIEN-TRONESHAGEN

PARKERING GISKEBANEN.
INNKJØRING KUN FRA
POSTVEIEN-SLEIREVEIEN

