Klasser- og løypetilbud fra 2022

01.01.2022

Nye åpne klasser i orienteringsløp
Vedtatt på Kretsledermøte 29. oktober 2021. Gjeldende for krets- (K) og nasjonale (NA) løp fra
01.01.2022. Vedtatte endringer i konkurransereglene knyttet til nye åpne klasser vil bli publisert på
orientering.no.
Åpne klasser
Klasse-betegnelse

For hvem

Løype
Nivå

N1- åpen

alle

N1

N2- åpen 9-16
N2- åpen 17C- åpen 10-16
C- åpen 17B- åpen 10-16
B- åpen 17AK- åpen
AL- åpen

9-16 år
17 år10-16 år
17 år10-16 år
17 år14 år14 år-

N2
N2
C
C
B
B
A
A

Kommentar
vanskegrad
veldig lett
nybegynner
lett nybegynner
lett nybegynner
nokså lett
nokså lett
middels
middels
krevende
krevende

Resultatvisning
Eventor
Nei
deltatt
usortert
ja
usortert
ja
usortert
ja
ja
ja

Premiering
alle
alle
ikke påkrevd
alle
ikke påkrevd
alle
ikke påkrevd
ikke påkrevd
ikke påkrevd

Åpne klasser skal erstatte flg. klasser:
D/H11-12N, D/H 13-16N, D/H 13-16C, D/H 15-16B, D/H 17-20B, D/H 17-N, D/H 17-C, D/H 17-B.
Flg. skal gjelde for åpne klasser:
-

Alle åpne klasser skal ha tilbud om direktepåmelding på arena, uten tilleggsavgift.
Arrangør kan opprette kort og lang løype på flere nivå.
Åpne klasser skal ha selvvalgt starttid.
Åpne klasser på N- og C nivå skal ha mulighet for å starte minst en time før første start i
øvrige klasser og fram til siste start for ordinært påmeldte.
Åpne klasser er ikke delt på kjønn.
Tillatt med samløping og ledsager. Visse unntak for ledsager, se konkurranseregler.
Kart for N1-åpen, N2-åpen 9-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige
åpne klasser får kart på start. (ellers får ordinære klasser opp til og med 12 år kart på arena)

Ordinære klasser
barn og ungdom
Klasse
Nivå
D/H 9-10

N2

D/H 11-12
D/H 13-14
D/H 15-16
D/H 17-18
D/H 19-20

C
B
A
A
A

Klassen skal tilbys annen løype enn N1-åpen. Kart fås på arena.
Tillatt med ledsager. Usortert resultatvisning og premie til alle.
For øvrige ordinære klasser for barn og ungdom er det ingen endringer jfr.
dagens regelverk.
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Nærmere forklaring for Åpne klasser:
-

Legg spesielt merke til at N1-åpen er ny betegnelse fra tidligere N-åpen. Nå knyttes det
direkte til samme betegnelse på løypenivå som de øvrige åpne klassene.

-

Åpne klasser skal erstatte D/H: 11-12N, 13-16N, 13-16C, 15-16B, 17-20B, 17-N,17-C,17-B.
De «gamle» klassene forsvinner som valg i Eventor. De nye åpne klassene finnes som valg i
kategorien åpne klasser i Eventor.

-

Åpne klasser skal markedsføres som et direkte påmeldingstilbud både i innbydelsen og i
Eventor.

-

Klassene N2-, C- og B-åpen er delt under og over 16 år. Nedre aldersgrense 9 år i N2-åpen og
10 år i C- og B åpen. Dette bl.a. mht. barneidrettsbestemmelsene og regler for
resultatlistvisning som skal følges.

-

For alle opp til og med 16 år i åpne klasser skal det være premiering hvis det er premier i
arrangementet. Det kan være lik premie.

-

For A kort (AK) og A lang (AL) - åpen så settes nedre alder 14 år. Det gir 14 åringer en
mulighet til å prøve A-nivå i åpen klasse.

-

Samløping og ledsager er tillatt i åpne klasser. For ledsager som selv skal løpe konkurranse,
så er det ikke lov å skaffe seg kjennskap til løpsområdet i forkant. Det er likevel anledning til å
være ledsager for deltakere i N-klasser, C-klasser og D/H 9-10 før eget løp.

-

Kart for N1-åpen, N2-åpen 9-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige
åpne klasser får kart på start. Ordinære aldersklasser opp til og med 12 år får kart på arena
jfr. dagens regelverk.

Begrunnelse for vedtaket om nye åpne klasser:
- Få en enklere og mer entydig betegnelse på klasser, et system som benevnes likt i alle NA- og
K-løp og er gjenkjennelig fra løp til løp. Dette må følges opp med god informasjon i alle ledd i
organisasjonen.
- Forenkle med færre klasser og enklere å forstå for nye.
- Tørre å forsøke noe nytt som bl.a. kan bidra til forenkling, flere deltakere og raskere
mestring.
Forutsetter:
- At Eventor og tidtakersystemer tilpasses slik at det blir enkelt i forhold til valg og evt.
begrensninger og visning i resultatlister. Dette vil bli fulgt opp at forbundet ved
arrangementsansvarlig.
Tidligere vedtak og prøveordning:
Åpne klasser- og løypetilbud har vært obligatoriske prøveår i alle NA og K-løp i 2020 og 2021.
Obligatorisk utprøving har gitt bedre grunnlag og erfaringer for vedtak om permanent ordning fra
2022.
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