PM lagkonkurranse 8-12
Lagkonkurransen er en poeng-o-konkurranse for o-løpere i alderen 8-12 år.
Hvert lag skal bestå av 3-5 løpere, som skal holde sammen gjennom hele løypa. De skal samarbeide om å finne postene, og
løse oppgaver på aktivitetspostene.
Lagledere må gjøre deltagerne kjent med informasjonen i PM. Voksne kan skygge lagene.
MAKSIMALTID
Lagene har 1 time til å få så mange poeng som mulig. For tidsbruk over 1 time trekkes 5 poeng pr. påbegynte 30 sekunder.
KART OG LØYPER
Målestokk 1:5000/5m. Postbeskrivelse med symboler. Aktivitetsposter er merket med A på postbeskrivelsen. Antall poeng
hver post gir er angitt lengst til høyre på postbeskrivelsen (10, 20 eller 30 poeng). På kartet er postene markert med kode.
Det er en egen lagspose for lagkonkurranse som kan hentes i løpskontoret fra 12.00 på løpsdagen. Lagsposen inneholder kart,
startnummer og PM. Alle løperne på laget skal ha startnummer og kart- kun 1 løper skal ha Emit-brikke, det skal være det
første brikkenummeret på lagoppstillingen i Eventor!
AKTIVITETSPOSTER
5 av postene har spesielle aktiviteter som må utføres før laget kan stemple og få poengene på denne posten. Følg
instruksjonene til lederne på aktivitetspostene!
Av hemmelig grunn bør deltagere ikke ha sko med pigger eller metalldobber.
START
14.00 rett sørvest for mål (på toppen av den bratte asfaltbakken mot vanntårnet). Husk nulling av brikke!
MÅL
Alle lag skal ta kode 100 (samme post som i det individuelle løpet) som sin siste post og følge innløpet til mål som i det
individuelle løpet. Laget skal gå samlet i mål og målstempling skal først skje når hele laget er på målstreken.
STEMPLING
Hvert lag skal kun løpe med 1 EMIT-brikke, brikken som er registrert på første løper i Eventor. Evt. brikkeendring meldes i
løpskontoret. På aktivitetsposter kan det først stemples etter godkjenning fra postmannskapet.
PREMIERING
Alle deltagere får en liten forfriskende premie ved målgang. De 3 lagene med flest poeng (kortest tid skiller ved poenglikhet)
får en ekstra premie på en premieutdeling på scenen ca. 15.30 (rett etter elite og ungdom).
INFORMASJON
info@of19.no mellom løpene – løpskontoret på løpene.

Lykke til 😊

