LILLKORPEN
tisdagen den 1 maj
Tävlingscentrum (TC): Vid Hansahallen i Havdhem. Vägvisning från väg 142.
Parkering: Ca 100-300 m från (TC). Följ parkeringsvakternas anvisningar, ingen "vild" parkering på området.
Parkeringen vid kyrkan är ej tillåten att använda av deltagare i Lillkorpen
VAR UTE I GOD TID! Minst en timme innan start, bestäm en mötesplats där laget ska träffas, ex vid
resultatstegen.
Starttider: Enligt startlista i GA torsdagen den 26 april. Finns även anslagna vid TC (TävlingsCentrum) och
startplats. Finns också på Lillkorpens hemsida: www.lillkorpen.nu .
Tävlingsavgift: För lag som inte har betalt in avgiften på post eller bankgiro är tävlingsavgiften 120 kr per lag.
Betalas vid uthämtning av nummerlappen. Ni som har betalt in de senaste dagarna, ta med er avin.
Nummerlappar: Hämtas från kl. 08.30, bäres väl synligt. Nummerlappssponsor: Intersport
Karta: Havdhem. Skala 1:5 000 det vill säga 1cm på kartan är 50 m i verkligheten. Kartsponsor: GEAB
Stämplingssystem: Sportident, ett elektroniskt tid och stämplingssystem används för femte året. Ni kommer
efteråt att få mellantider så att ni kan se hur det har gått under hela loppet, mellantiderna kommer ni att få via vår
hemsida. Det är viktigt att ni lämnar tillbaka ”pinnen”, vid förlust av ”pinnen” så debiterar vi laget med 250:-.
Start: Starten är i anslutning till TC. Föräldrarna är välkomna att se starten men respektera personalens
avrepning. Låt gärna barnen vara ensamma tillsammans med laget de sista minuterna före start. Upprop 3
minuter före start. Där får ni er elektroniska ”pinne” som ska användas att stämpla med, ni blir också visad hur ni
ska använda den.
Första start kl. 10.00
Årskurs 1 Sorkar
10.00
Årskurs 1 Töisar
10.53
Årskurs 2 Sorkar
10.47
Årskurs 2 Töiser
10.00
Årskurs 3 Sorkar
10.00
Årskurs 3 Töiser
10.51
Årskurs 4 Sorkar
10.50
Årskurs 4 Töisar
10.00
Årskurs 5 Sorkar
10.50
Årskurs 5 Töisar
10.00
Årskurs 6 Sorkar
11.43
Årskurs 6 Töisar
11.18
Årskurs 7-9 Sorkar
10:00
Årskurs 7-9 Töisar
10:08
Kontroller: Kontrollerna är bemannade. Stämpling görs av de tävlande med ”pinnen”. Kontrollerna ska besökas
i nummerordning. Det finns många kontroller i området. Kontrollera noga kodsiffran. Kontrollexempel finns på
väg till start. Ta bort
Mål: Vid Hansahallen
När ni går i mål ska ni stämpla i målstationen och sedan lämnar ni ”pinnen” till målpersonalen.
Håll ihop laget! Om ni bryter ska ni lämna in pinnen vid målet.
Tidtagning: Ettorna och tvåorna har ingen tidtagning
Klädsel: Långbyxor och tröja är obligatoriskt!
Ombyte/Dusch: För både Töisar och Sorkar i Hansahallen.
Sjukvård: Finns vid Informationen.
Försäljning: Välförsedda kiosker finns med kaffe, godis, läsk, korv, hamburgare, glass vid rätt väderlek, m.m.
Priser:
Vår speciella Lillkorpentröja till alla segrande lag som har minst 3 startande.
I årskurs 1 och 2 inget segrarpris, däremot pris till alla deltagare.
Pris till det bästa lagnamnet. Prissponsor Gotlands Allehanda
Pris till den skola som har flest antal deltagare i förhållande till antalet elever
ÅK 1 och 2 pris till alla deltagare:
Prissponsor Gotlands Allehanda och Intersport
Övriga priser utlottas!

Prissponsorer till de utlottade priserna GA och Intersport.
Lag måste ha godkänd stämpling för att kunna få pris.
Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling.
Tidigast kl 13.00
Diplom till alla deltagare.
Kneippbyn klassikern: För årskurs 1-3
Skolklasser som har fått godkänt för *kriterierna erhåller ett diplom som ska visas upp som inträdesbiljett vid
kvällen på Kneippbyns Vatten och Sommarland torsdagen den 5 juni mellan 15:00 och 20:00.
Mix Ranch klassikern: För årskurs 4-6
Skolklasser som har fått godkänt för *kriterierna erhåller ett diplom som ska visas upp som inträdesbiljett vid
kvällen på Mix Ranch i Stenkyrka torsdagen den 12 juni mellan 15:00 och 20:00.
Diplom för Kneippbynklassikern hämtas vid nummerlappsutdelningen efter ca 12.00.
*Klassen ska ha deltagit med ett lag i Krullis cup och BRS-cup samt två lag i Lillkorpen.
Lillkorpentröjor: Beställda tröjor hämtas på TC.
Det finns tröjor för försäljning pris 50:Toaletter: Finns på TC.

VÄLKOMNA TILL DEN 33 LILLKORPEN
ÖNSKAR
GOTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND – IF HANSA HOBURG
OCH GOTLANDS ALLEHANDA!

