LILLKORPEN lördagen 5 maj 2018
Tävlingscentrum:

Hansahallen, Havdhem

Parkering:

Ca 200 m från arenan. Följ parkeringsvakternas
anvisningar, ingen "vild" parkering på området. Samåk det är trångt med parkeringsplatser!
För att undvika köer och trängsel, följ arrangörens
anvisningar vid utfart.
VAR UTE I GOD TID! Minst en timme innan start, bestäm
en mötesplats där laget ska träffas, ex vid resultatet.
Starttider: Enligt startlista i GA måndagen den 1 maj. Finns
också på Lillkorpens hemsida: www.lillkorpen.nu fr.o.m.
tisdag 2 maj.
Finns även anslagna vid arenan och startplats.

Tävlingsavgift:

För lag som inte har betalat in avgiften, betalar man kontant
el. med swish vid uthämtning av nummerlapp, tävlingsavgiften är då 200kr per lag.
Ni som har betalat in de senaste dagarna, ta med er
inbetalningsavin/kvitto.

Nummerlappar
och info:

Hämtas från kl. 08:30. Nummerlappar och
annan info hämtas vid NR-lappsutlämningen
Vi kommer att ha skilda köer för betalda och icke betalda –
Har Du betalat in sent - Se till att ha med avi/bevis för
inbetalning!
Nummerlapparna bäres väl synligt.
Nummerlappssponsor: Intersport

Karta:

Havdhem. Skala 1:5 000 det vill säga 1cm på kartan
är 50 m i verkligheten.

Start:

Till start är det ca 200 m. 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 visade hur ni ska använda den.

Första start:

Första start är kl. 09.30

Stämplingssystem:

Sportident, ett elektroniskt tid och stämplingssystem
Det är viktigt att ni lämnar tillbaka ”pinnen”,
när ni kommer i mål, vid förlust av ”pinnen”
så debiterar vi laget 250:-.

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.

Mål:

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.
Alla löpare får en frukt vid målgång, sponsrat av Coop
Gotland

Tidtagning:

Ettorna, tvåorna och treorna har ingen tidtagning

Klädsel:

Långbyxor och tröja är obligatoriskt!

Ombyte/Dusch:

Ingen dusch på tävlingscentrum

Sjukvård:

Första förband finns vid Informationen.

Försäljning:

Välförsedda kiosker finns med kaffe, godis, läsk, korv,
hamburgare, m.m.

Priser:

Varsin kompass till alla segrande lag i åk 4 t.o.m.
högstadiet, som har minst 3 startande.
I årskurs 1, 2 och 3 får alla deltagare medalj när de går i mål
Pris till det bästa lagnamnet.
Pris till den skola som har flest antal deltagare i förhållande
till antalet elever.
Övriga priser lottas ut – kolla vid resultatet om ni vunnit pris!
Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling.
ca kl 12.00

Kneippbyn klassikern: För årskurs 1 - 6 (den 17 juni kl. 11.00 – 17.00)
Skolklasser som har fått godkänt för *kriterierna, erhåller ett
diplom och en grattis voucher, som hämtas ut på Lillkorpen
efter att lagen gått i mål. Grattis voucher ska visas upp när
klassen hämtar sina inträdesband på Kneippbyn,
tillsammans med utdragen lista från Schoolsoft. Inträdesband kan hämtas ut innan, mellan den 6 – 16 juni på
Kneippbyn eller den 17 juni, med risk för köer den dagen!
Klassiker-Diplom:

Diplom och grattis voucher för Kneippbyn Klassikern kan
hämtas ca 10.00-12.00 på Lillkorpen, där ni hämtade nrlappen.
*Klassen ska ha deltagit med ett lag i Krullis cup och BRScup samt två lag i Lillkorpen.

Toaletter:

Finns på arenan.

Papperskorgar:

Finns på arenan, var snäll och släng skräpet i
papperskorgarna!

Ha en bra dag i skogen!

