Høstjakta – en spennede uhøytidlig o-konkurranse
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Det arrangeres løp søndagene i oktober.
Det legges én løype med vinnertid 25-30 min., ca. 3 km ( B-nivå eller enkel A-nivå).
Alle stiller i samme klasse. I tillegg tilbys det nybegynnerløype.
Det lages ferdigtrykket kart (kopier).
Det er poengranking og det gjelder om å få lavest mulig poengsum.
Vinneren av et løp får 1 poeng, nummer to får 2 poeng, nummer tre 3 poeng etc.
Deltakere som ikke er med i alle løp får høyeste aktuelle poeng fra de løpene de ikke
er med på i sammendraget. (Her lønner det seg å stille opp på alle løp)
I det første løpet løpes det på tid og poengene føres etter plassering på resultatlista.
(Her får de beste en fordel men det gjør de ikke i de neste løpene)
I andre, tredje og fjerde løpet er det jaktstart.
Det utarbeides en startliste fra det/de foregående løpet/løpene hvor den beste
tiden til den enkelte løper inngår i beregning av starttiden, altså den kortest
anvendte tiden på de tidligere løpene.
Løperene med dårligst resultater fra foregående løp starter først.
Alle med tid på 30 min. eller mer bak bestetid starter i fellesstart kl 12:00
Løperne starter videre etter tidsdifferansen bak bestetid fram til sist startende,
den med best tid som da starter kl 12:30.
Løpere som ikke var med på noen av de foregående løpene starter sammen
med beste løper fra listen. (til slutt)
Første løper i mål vinner, andre løper blir nr 2 etc.
Poengene føres etter plassering over målstrek og ikke etter faktisk tid.
(Det lages også en liste over faktisk tid for å bestemme starttider i påfølgende løp)
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Poengene fra alle løpene legges sammen og løperen med lavest poengsum er årets
vinner av HØSTJAKTA.
Løypelegger får plassiffer 5 for sin insats som løypelegger.
Løypelegger KAN legge inn deler av løypa som variant av MICR-O løype eller
MACR-O løype. I denne delen av løypa oppgis det i postbeskrivelsen kun plassering
av posten og ikke kode. Det legges ut en eller flere ”lureposter” på detaljer like ved
den posten dere skal ha. Stempler dere på feil post eller hopper over en post blir det
straffepoeng, ett poeng pr. post der en stempler feil.
Løypelegger kan legge inn gafling ved sommerfugl eller lignende om ønskelig.
Nybegynnerene har ranking etter vanlig metode med 1000 poeng til vinner etc
Premiering på Julefesten i desember.

