SEPARATA REGLER FÖR UNGDOMSSERIEN
Allmänna rekommendationer för deltävlingarna







Alla ungdomsbanor skickas i god till ungdomsbankontrollanten.
SKOF erbjuder en kunnig speaker som fokuserar på ungdomarna.
Rekommendera ungdomar som anmäler sig på plats att springa U-klasser.
Det skall finnas prispall. Gärna bra med utrymme på och framför prispallen.
Bra priser och priser till minst 30 % av deltagarna i varje klass. Priser till alla i
inskolning, U-klasserna och HD10.
I händelse av regn eller snö någon form av ombytestält vid dusch utomhus.
Det skall finnas tillräckligt antal kartor med banan påtryckt till följeslagare i alla klasser
där skugga är tillåten. Svart/vit kopia är OK.
Väl utmärkt starthjälp ska finnas.
Det skall på resultatstegen eller direkt intill finnas plats för U-serieresultat.
Ta hjälp av den checklista som finns på SKOF:s hemsida under Ungdom avseende Userietävlingarna.
Representant från SKOF ungdom bör ingå i tävlingsjuryn på ungdomsserietävling.
Att de ungdomar som anmäler sig på plats anger födelseår









Klubbtävling

Serieindelning 2019
Elit

Division 1

Division 2

Division 3

Lunds OK

Hjärnarps OL

Härlövs IF

Ystads OK

Helsingborgs SOK

OK Kontinent

FK Åsen

Eslövs FK

Skåneslättens OL

FK Boken

OK Gynge

OK Torfinn

FK Göingarna

Andrarums IF

OK PAN‐Kristianstad

IS Skanne

Örkelljunga FK

OK Tyringe

Tormestorps IF

OK Origo

Malmö OK

Hässleholms OK

OK Kompassen

FK Snapphanarna

Hästveda OK

Frosta OK

IS Kullen
OK Silva
OK Tuvan
Ringsjö OK
Rävetofta OK
Simrishamns OK
Tockarps IK

Seriesystemet
Seriesystemet är uppdelat i 4 divisioner i enlighet med tabellen ovan. Vinnare av respektive division
är den klubb med högsta sammanlagda poäng räknat på 4 deltävlingar. De två klubbar med högst
poäng i Div. 1‐3 flyttas upp en division följande år. De två klubbar med lägst poäng i Div. Elit – Div. 2
flyttas ned en division följande år.

Deltävlingar
För varje division ingår 6 deltävlingar, dessa är gemensamma för alla. I enlighet med beslut
vid SKOF:s Ungdomsledarkonferens 2013 kommer alla DM-distanser, dag, ingå som
deltävlingar i ungdomsserien då det är möjligt.
Arrangerande klubb får delta på egen tävling.
Poängberäkning
Älgots Cup + Ungdomsserien
Klasser

Segrarpoäng (max)

DH10‐16

30p

DH12‐16 kort

10

U2 (D & H)

10

U1, inskolning

10

Öppen klass
10
Som segrare i huvudklass, DH10‐16, räknas den från distriktet bäst placerade löparen.
Alla som fullföljer huvudklass får minst 10 poäng vid godkänd stämpling.
Den som startat men ej fullföljt eller ej godkänts av annan anledning erhåller 5 poäng.
I klasser som inte är huvudklass får alla godkända löpare 10 poäng och alla som startat men ej är
godkända 5 poäng.
Segraren i huvudklass, DH10‐16, erhåller 30 poäng därefter 1 poängs avdrag för varje placering
efter segraren mer till 10 poäng som är den lägsta poäng en godkänd löpare kan få.
Endast distriktets löpare räknas, löpare från annat distrikt tas bort vid poängberäkningen.
Exempel:
Placering 1
30 poäng
Placering 2
29 poäng
Placering 3
28 poäng
Placering 21
10 poäng
Placering 22
10 poäng

År 2019 ingår 6 deltävlingar i ungdomsseriens klubbtävling. De 4 bästa resultaten räknas.
Resultatberäkningen utförs av SKOF Ungdom och redovisas på SKOF:s hemsida under
Ungdom. Resultat anslås även på nästkommande U-serietävling.
Arrangerande klubb hämtar resultaten på hemsidan och anslår på tävlingen.
För att underlätta framtida beräkningen av ungdomsserien Klas Bogsjö, Helsingborg,
utvecklat ett program till oss på SKOF Ungdom. Beräkningen kan därför nu i princip utföras
automatisk.
Programmet läser i databasen i Eventor och beräknar därefter både individuella resultat i
DH10-16 samt klubbresultat. För de individuella resultaten läggs extrapoängen för
nattävlingen in automatiskt om de genomförts på Sverigepremiären eller på DM-Natt. Om
nattävlingen genomfört i andra tävlingar så meddela detta via e-post
ungdomsserie@skanesof.se”. Endast löpare som deltagit i en dagtävling är med i
resultatlistan.

Även ungdomslöpare som springer öppen bana eller U1/U2 läggs nu in automatiskt i
klubbtävlingen om deras födelseår finns registrerat i Eventor vid tävlingen. Så framöver är det
viktigt att födelseår skrivs in vid anmälan till Öppen bana eller U1/U2 om löparen skall räknas
in i tävlingen. Om någon glömmer att skriva in födelseår så går det att lägga till efteråt. I så
fall meddela oss detta via e-post ”ungdomsserie@skanesof.se” så korrigerar vi det
”manuellt”.
Hederspriser samt en segerpremie utdelas till varje divisions segrare. Segerpremien är 2000
kr till segraren i Div. Elit samt 1000 kr till segrarna i övriga divisioner. Hederspriserna delas
ut i samband med Ungdomsnatta och segerpremierna i samband med höstens
ungdomsledarkonferens.
Individuell tävling

I Ungdomsseriens individuella tävling ingår klasserna DH10-16 (ej kortklasser).
I klasserna DH12‐16 räknas de 4 bästa av de 6 dagtävlingarna samt 1 av nattävlingarna.
För DH10 räknas endast de 4 bästa av de 6 dagtävlingarna.
Poängberäkning dagtävling:
På samma sätt som för klubbtävling ovan.
Poängberäkning nattävling:
Vid nattävling får alla löpare som fullföljer i huvudklasserna (DH12‐16) eller öppen klass, ensam
eller tillsammans med någon, 10 poäng.
Den som startat men inte fullföljt eller godkänts av annan anledning erhåller 5 poäng.

Nattpoängen ska ses som en bonus som samtidigt lockar löpare att prova på nattorientering.
Priser:
Pokal till placering 1‐3, medalj till placering 4‐10 10 st.
Presentkort á 200 kr lottas ut bland de löpare från samtliga klasser som deltagit i minst 3 av
ungdomsseriens dagtävlingar.
För att få presentkorten gäller att man är närvarande vid prisutdelningen som sker under U‐Natta.

