Fokus på ungdomsklassene.

GPS-tracking
Lørdag og søndag får 10 løpere i hver av klassene D13-14, H13-14, D15-16 og H15-16 ha på seg GPStracking-enheter. Det er de 10 beste etter fredagens løp som bruker de lørdag, og de 10 beste
sammenlagt etter 2 løp som bruker de søndag.
Sporingen vil legges ut online på nett.
Løperne som skal ha på seg utstyret må møte ved løpskontoret før de går til start, og må derfor
beregne ekstra god tid. I mål tas utstyret av ved et bord rett etter målgang.
I og med at dette legges åpent på nett og vi ikke opererer med noen karanteneplass oppfordres alle
til sportslig opptreden og lar være å tjuvtitte på dette før de løper. Å vinne på den måten vil heller
ikke gi en god følelse for den som gjør det.

Trøyer
Lørdag før start deles det ut trøye for leder, beste spurter til mål og beste o-tekniske løper basert på
sprintløpet fredag. Den beste o-teknikeren kåres ut fra et utplukket strekk som fordrer gode otekniske ferdigheter og/eller har mye veivalgsproblematikk. Strekket er selvsagt hemmelig til
resultatene foreligger.
Søndag løper den som leder sammenlagt med den gule ledertrøya, og vinneren sammenlagt etter 3
løp vinner trøya til slutt.
Den beste spurteren er den som har kortest tid fra sistepost til mål etter to løp, og løper med den
grønne trøya søndag. Etter spurten søndag ser vi hvem som fortjener trøya til slutt.
Den beste o-tekniker etter 2 løp regnet ut i et poengsystem løper med den blå trøya søndag. Etter
samme utregning deles trøyene ut til odel og eie søndag basert på alle løpa sammenlagt.
Trøyene deles ut før løpet starter lørdag og søndag. Speaker og oppslag på tavla vil fortelle når
trøyene deles ut. Endelig utdeling til odel og eie skjer ved premieutdeling søndag.
Ved lik tid eller poeng velges den løperen som er yngst. Og da regner vi selvsagt ned på
fødselsdagsnivå.

