Tibrotrippeln
U-Touren 2019

29-30-31 mars

Under Tibrotrippelhelgen kommer ungdomstävlingen U-touren att genomföras där vi
lägger extra fokus på uppföljning av ungdomsklasserna HD14-18.
U-touren HD14-18 är öppen för alla ungdomar som vill delta. Deltagarna U-Touren
springer i ordinarie klasser tillsammans med de löpare som inte deltar i hela
Trippelhelgen. U-Touren har individuella starttider på fredagens Natt. Omvänd
startordning gäller för lördagens Medel och söndagens förlängda Medel. Dvs
segrarna på Natt startar sist på lördagens Medel i sina klasser. De med kortast
sammanlagda tid på Natt och Medel startar sist på söndagens förlängda Medel
Anmälan
Genom att anmäla dig till Trippelhelgens alla tre deltävlingar (natt, medel och
förlängd medel) i någon av klasserna HD14-18 blir du automatiskt anmäld till UTouren.
Starttider
På fredagens deltävling i nattorientering startar alla löpare i klasserna HD14-18 med
individuella starttider enligt lottad startordning. Startlistor för fredagens deltävling i Utouren publiceras samtidigt som startlistor för övriga klasser under Trippelhelgen.
På lördagen startar deltagare i U-Touren i omvänd startordning baserat på fredagens
resultat. Löpare som inte deltagit under fredagens deltävling i U-Touren men springer
HD 14-18 ges lottade starttider och startar före deltagarna i U-Touren. Startlistor för
lördagens deltävling i klasserna HD 14-18 publiceras senast kl. 01.00 (vintertid) den
30 mars.
På söndagen startar deltagare i U-Touren i omvänd startordning baserat på den
totalal löptiden från fredagens och lördagens deltävling. Löpare som inte deltagit
under fredagens och/eller lördagens deltävling i U-Touren men springer HD 14-18
ges lottade starttider och startar före deltagarna i U-Touren. Söndagens startlistor
publiceras senast kl. 19.00 (vintertid) den 30 mars.
Nummerlappar
För alla deltagare i klasserna HD14-18. Nummerlappar finns för självservering i start.
Medtag gärna egna säkerhetsnålar.
Priser
Pris enligt VOFs rekommendation delas ut fredag och lördag. På söndagens tävling
erhåller de tre med kortast sammanlagd tid/klass i U-touren pris. Utlottning av pris
sker bland samtliga som deltagit alla tre dagarna.

Lottning och startordning
Fredag
Lördag

Söndag

Startlistor publiceras

Lottad start för alla löpare i klasserna
HD14-18
Startgrupp 1:
Lottad start för löpare som inte deltar i UTouren.
Startgrupp 2:
Omvändstart baserat på fredagens
resultat för löpare som deltar i U-Touren.

Samtidigt som övriga
klasser på Eventor
Senast kl.01.00
(vintertid) den 30 mars
på Eventor

Startgrupp 1:
Lottad start för löpare som inte deltar i UTouren

Senast kl.19.00
(vintertid) den 30 mars
på Eventor

Startgrupp 2:
Omvändstart baserat på fredagens och
lördagens totala löptid för löpare som
deltar i U-Touren. Dvs. löparen med
kortast totaltid startar sist.
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