Borås O-rings Ungdomspris
anno 2019 - Regler
REGLER FÖR BORÅS O-RINGS UNGDOMSPRIS
Klasser
H/D12, H/D14, H/D16

Antal tävlingar
10 st, varav 6 räknas. Tävlingarna ska vara i närområdet kring Borås-Bollebygd och utses i
början av året av Borås O-rings styrelse.

Vilka tävlingar som ingår i Borås O-rings ungdomspris 2019
1 maj
4 maj
5 maj
12 maj
4 augusti
28 september
5 oktober
6 oktober
13 oktober
8 november

Rydboholms SK, medel
OK Orinto, medel
IK Omega, medel
IK Ymer, medel
Mark-dubbeln, lång
Bredareds IF, medel
Ulricehamns OK, medel
OK Tranan, lång
Kinnaströms SK, sprint
Borås GIF, sprint (natt)

Poängberäkning
De 15 bästa från Borås-, Mark- och Kindkretsarnas föreningar får poäng efter en fallande
skala.
Borås
O-ring
Placering: 2018-02-27
Poäng:
orienteringboras.se
1
25
Sida 1 av 3
2
21

y

y

Borås GIF, sprint (natt)

8 november

Poängberäkning
De 15 bästa från Borås-, Mark- och Kindkretsarnas föreningar får poäng efter en fallande
skala.
Placering: Poäng:
1
25
2
21
3
18
4
15
OBS - Under sista deltävlingen
5
12
O-EVENT Sprint by Night delas
6
10
poäng ut till både DH11, DH12,
7
9
DH13 och DH14.
8
8
9
7
Som exempel tilldelas 25p till både
vinnaren av D11 och D12.
10
6
11
5
12
4
13
3
14
2
15
1
Vid lika placering erhålls samma poäng. Exempel:
1. Anna
30.23
25 poäng
1. Elsa
30.23
25 poäng
3. Karin
32.30
18 poäng
Om två eller flera löpare uppnår samma poäng efter den sista deltävlingen ska den som
har störst antal segrar placeras först. Om detta inte kan skilja de tävlande åt räknas andraoch tredjeplaceringar osv.
Om det ändå inte går att skilja löparna åt ska den som har bästa placeringen i den sista
deltävlingen placeras först.

Strukna klasser eller inställd tävling
9-10 tävlingar = 6 tävlingar räknas
8 eller färre = 5 tävlingar räknas

Priser
Pris, gärna i form av presentkort, delas ut till de tre bästa i varje klass. Borås O-rings styrelse
ombesörjer att priser köps in. Borås O-ring bekostar priserna.

Borås O-rings klubbpris till bästa ungdomsklubb
Gäller för föreningar anslutna till Borås-, Mark- respektive Kindskretsen
Räknas på 9 tävlingar, då förening med egen tävling ska räkna bort denna. Förening utan
egen tävling får räkna bort den tävling där föreningens ungdomar erövrat minst antal
Borås O-ring
2018-02-27
poäng.
orienteringboras.se
Sidasom
2 avför
3 det individuella priset.
Poängberäkningen samma

y

y

Priser
Pris, gärna i form av presentkort, delas ut till de tre bästa i varje klass. Borås O-rings styrelse
ombesörjer att priser köps in. Borås O-ring bekostar priserna.

Borås O-rings klubbpris till bästa ungdomsklubb
Gäller för föreningar anslutna till Borås-, Mark- respektive Kindskretsen
Räknas på 9 tävlingar, då förening med egen tävling ska räkna bort denna. Förening utan
egen tävling får räkna bort den tävling där föreningens ungdomar erövrat minst antal
poäng.
Poängberäkningen samma som för det individuella priset.
Pokal till segrande förening, samt ett vandringspris.
2019-02-27
Borås O-rings styrelse

y

Borås O-ring 2018-02-27
orienteringboras.se
Sida 3 av 3

y

