2021-12-07

ARRANGÖRSBESTÄMMELSER FÖR ”PÖLDER OL CUP”
Under året kommer Pölder Sport att sponsra ”Pölder OL Cup” för ungdomar DH12-16.
Pölder OL Cup
Tävlingar, 7-10 st, som ingår för ungdomar bestäms i samråd mellan Tävlingskommittén och
Ungdom/Juniorkommittén innan kommande års tävlingsplanering är fastställd.
Tävlingsbestämmelser
Se Pölder OL Cup bestämmelser för tävlande.
Inbjudan
Pölder Sport logga ska finnas på inbjudan, PM etc använd loggan i detta dokument. I rubriken
skall det också framgå att tävlingen ingår i Pölder OL Cup.
Nummerlappar
Alla Pölder OL Cup klasser skall bära nummerlappar med Pölder Sport logga under tävlingen.
Nummerlappar beställs och erhålls från Pölder Sport, kontakta daniel@polder.se
Pölder Sport har rätt att sälja reklam på nummerlappen till varumärken som de saluför.
Första Start
För Pölder OL Cup skall första start vara kl. 11.00.
Speaker
Arrangören skall följa huvudklasserna i cupen via speaker och även ha någon slags rapport
ifrån skogen (ex. online kontroll). Att ni har Cuptävling bör uppmärksamma och före start bör
aktuell ställning i Pölder OL Cup som är aktuell sammanfattas av speakern.
Sportförsäljning
Utsedd arrangör ska ge Pölder Sport möjlighet att ensam bedriva sportförsäljning på
cuptävlingen. Om tävlingen inte har 300 föranmälda löpare kan Pölder Sport välja att inte ha
sportförsäljning på plats.
Yta och Tält
Arrangör skall tillhandahålla försäljningsyta där underlaget bör vara plant och jämt samt
möjligt med tak och väggar (oftast ett tält) på minst 40 m2 centralt placerat på tävlingsarenan.
Tält kan lånas av Pölder Sport. Plats att parkera bil och släp i direkt anslutning till
försäljningsytan. Framdragen el till vårt kassasystem. Pölder Sport har rätt att sätta upp
banderoll på arenan.
Pölder Sport åtar sig
Betala extra ersättning till arrangör när arrangören erbjuder försäljningstält.
Resultatgivning
Sammanlagt resultat inför tävlingen skall anslås på lämplig plats, förslagsvis på resultattavlan
med rubrik Pölder OL Cup.
SmOF kansli kommer att ordna resultatsammanräkning efter varje tävling och de finns att
hämta hem på SmOF hemsida.
Arrangören skall snarast möjligt publicera cupklassernas resultatlista på Eventor.
Prisutdelning
Vid avslutningshelgen för Pölder OL Cup skall arrangör stötta Ungdom/Juniorkommittén med
resultatlistor för slutlig sammanräkning för prisutdelning på tävlingen.

