Anvisningar för Ungdomspriserna (UP)
Gäller tills vidare
*UP är en serietävling för Stockholms ungdomar i huvudklasserna DH 12 – 16.
*StOF:s ungdomskommitté väljer ut ca 10 stockholmstävlingar som ingår i UP-serien under en
säsong. Normalt räknas de 5 bästa resultaten in i slutställningen.
* Poäng till UP-serien fås via huvudklass och delas ut till alla som fullföljer. Se poängfördelning
nedan. Poängen erhålls endast i den åldersklass man tillhör. T ex tävlar 13-14 åringar i klasserna D14
och H14.
*Poängen i DH14 och DH16 beräknas enligt tabellen till höger
* För DH12 erhålls endast deltagarpoäng (i enlighet med RF:s
anvisningar för barn- och ungdomsidrott ”Idrotten vill”). Samtliga
löpare som deltagit i minst fem deltävlingar får ett flitpris på UPavslutningen.
*Vid delad placering erhålls samma poäng.
*Lika slutpoäng innebär delad slutplacering.
*Löpare från klubbar utanför Stockholms OF räknas inte in i UP.
*Arrangören av en UP-tävling ska ha proffsig speakerbevakning på
minst två UP-klasser vid arrangemanget.
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Sedan i fallande skala till
placering 30 som får en
poäng. Alla startande får 1
poäng

DH12-klasser bör endast bevakas genom en sammanfattning av dagens resultat. Kontakta StOFkansliet som i samråd med StOF:s ungdomskommitté bestämmer vilka klasser som ska prioriteras och
vilka krav som ska ställas på speakerservicen.
*För att kunna följa UP-klasserna, ska löparna ha nummerlappar. StOF tillhandahåller dessa till
självkostnadspris. Kontakta StOF-kansliet eller BL-idrottsservice för överenskommelse om
utformning och nummerserier.
*Utöver ordinarie anmälningsavgift, ska arrangören ta ut ett så kallat UP-tillägg på 5:-/deltagare i
ungdomsklasserna (gäller ej DM-tävlingar). Avgiften ska täcka kostnader för priser vid den avslutande
UP-avslutningen på hösten. StOF fakturerar arrangören efter genomfört arrangemang.
*Utöver dessa speciella regler för UP gäller SOFT:s och StOF:s regler och anvisningar för tävlingar i
tillämpliga delar. Innebär bland annat att UP-tävlingar ska annonseras i StOF-nytt genom inbjudan
eller likande.
*Utskrifter av tävlingskartor ska ske hos BL-idrottservice/StOF. Bokning görs hos Bertil Lundkvist,
http://www.bl-idrottsservice.se/
Stockholms Orienteringsförbund /Ungdomskommittén

