Dag 6 – 30. juni Vejle
Kørevejledning
Parkering på Cirkuspladsen i Vejle, Vestre Engvej 63, 7100 Vejle. Afmærkning på Vestre
Engvej, GPS-koordinater 55.709197, 9.511915 (WGS84 decimal).
Der er afmærkning fra parkering til stævnepladsen.
Stævnepladsen
Da stævnepladsen er fælles med WOC, kan vi desværre ikke vise en plan over stævnepladsen, af hensyn til hemmeligholdelse af oplysninger, der kan bruges af WOC atleterne.
På stævnepladsen findes følgende servicefunktioner:
•
•
•
•

Stævnekontor. Åbner kl. 11:45.
Kiosk.
Førstehjælp
Toiletter.

Der er ikke omklædning og bad på stævnepladsen. For omklædning og bad henvises til
offentlige faciliteter, f.eks. DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.
Afstande og afmærkninger
•
Parkering – stævneplads, ca. 1100 meter, svarende til ca. 15 min. gang.
•
Stævneplads – start 1 og 2, ca. 1500 meter, svarende til ca. 20 min. gang. Afmærket med pink/lysegrønne flag.
Klasser, banelængder og postantal
Fremgår af denne oversigt: Bane/klasse oversigt 30 juni
Løbskortet
Vejle i målestok 1:4.000 og 1:3.000. Ækvidistance 2,5 meter.
M60 og W60 og opefter løber på 1:3.000, øvrige klasser 1:4.000.

Terrænbeskrivelse
Området inkluderer et komplekst gammelt byområde med handelsgader, baggårde og
snævre passager. Moderne beboelsesområder med lejlighedskomplekser og områder
med offentlige bygninger og skoler findes også i området. Den nordlige del af byen inkluderer en 90 meter høj skrænt med dybt indskårne slugter, som er delvist bevokset
med løvskov. Den sydlige del er næsten flad. Området er gennemskåret af to jernbaner
og to åer, begge med adskillige bropassager. Den østlige del af området når ud til havneområdet, hvor mange nye lejlighedskomplekser er blevet opført.
Forbudte områder
Flere steder i løbsområdet er forbudte områder markeret med snitzling. Når det drejer
sig om potentielt passable hegn, som efter aftale med ejeren er forbudt at passere, er
det markeret på løbskortet som en violet streg. Der kan også være hække eller private
områder, hvor snitsling afgrænser områder, der også ifølge kortet er forbudt at passere.
I disse tilfælde er snitslingen ikke anført på kortet.
Sikkerhed
Der er trafik i byen under løbet, og selvom der er lavet forskellige tiltag for at nedsætte
bilernes hastighed og begrænse trafikken, bedes deltagerne være opmærksomme ved
passage af veje, ved udløb fra porte mv. Nogle enkelte steder, hvor baner krydser særligt befærdede veje, er der tvungne overgange, der er bemandet af trafikofficials, hvis
anvisninger skal følges.
I løbsområdet er der både beboelsesejendomme, butikker, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner, og løbsdeltagerne opfordres til at tage hensyn.
Børnebaner
Der tilbydes udfordrende og spændende børnebaner.
Banelægger
Jesper Fenger Grøn, OK Snab

