Tävlingsregler för Ungdomsserien i orientering
Anslutna klubbar
Björkfors GoIF, OK Eken, Kisa SK, IFK Linköping, Linköpings AIK, Linköpings OK, OK
Skogsströvarna och Stjärnorps SK.

Antal tävlingar
Fyra eller fem individuella tävlingar. Två-tre vardagskvällar (oftast onsdag eller torsdag) på
vårsäsongen. En vardagskväll och en avslutande lördag förmiddag på hösten. Starttid
vardagskvällar 18.00. Möjlighet finns att arrangera spring, dock ej vid sista deltävlingen. Längden
kan då anpassas till sprint-reglementet. Vill man arrangera sprint ska detta kommuniceras i god tid
till de andra klubbarna.

Klassindelning och svårighetsgrad
Klassindelningen och svårighetsgraderna följer SOFT:s nya indelning med början 2020.
Nedanstående 11 klasser måste finnas. Fler klasser får läggas till av den enskilde arrangören.
Samtliga klasser har kartskala 1:7 500.
Tävlingsklasser för ungdomar:
Klass
H/D 10
H/D 12
H/D 14

Banlängd
c:a 2,0 km
c:a 2,5 km
c:a 3,0 km

Nivå
Vit
Gul
Orange

Respektive H och D-klass ska ha olika banor för att minska startdjupet.
Öppna klasser för alla ungdomar och vuxna:
Klass
Inskolning 2 km
Mycket lätt 2 km
Mycket lätt 4 km
Lätt 2,5 km
Medelsvår 3 km

Banlängd
c:a 2,0 km
c:a 2,0 km
c:a 4,0 km
c:a 2,5 km
C:a 3,0 km

Nivå
Grön
Vit
Vit
Gul
Orange

Följande regler gäller för öppna klasser:


Deltagande i patrull är möjligt i samtliga öppna klasser.



Det är tillåtet att följa upp, skugga, deltagare i samtliga öppna klasser.



Arrangören kan tillhandahålla en extra karta till den som följer upp en deltagare.



I samband med anmälan kan deltagaren välja om hen vill ha tid eller delta utan att tiden
redovisas i resultatlistan. För den som deltagit utan tidtagning anges Deltagit som resultat.
Deltagare som deltagit utan tidtagning placeras efter samtliga deltagare med tid men före
deltagare som är diskvalificerade eller ej godkända.



Resultatlistan delas upp i två kategorier: deltagare upp till 14 år och deltagare 15 år och äldre.



Anmälan till öppen klass kan göras både i förväg, via Eventor, eller på plats på tävlingsarenan.



Öppna banor får inte ha samma banor som tävlingsklasserna.

Anmälan och avgift
Anmälan görs i första hand via Eventor. I andra hand anmälan kollektivt via klubbens ansvariga
anmälare senast 7 dagar före tävlingsdagen. Efteranmälan tillåts i största möjliga utsträckning.
Anmälningsavgift, för täckande av kartkostnad, 20 kr/ungdom regleras mellan klubbarna efter
säsongens avslutande. Ungdomsserieansvarig i Linköpings OK ansvarar för att sammanställa
avgiftsfördelningen mellan klubbarna vid säsongens slut.
Deltagande föräldrar eller äldre syskon samt deltagare från andra klubbar betalar kontant vid
anmälan på plats (50 kr) om inte enskild klubb rekommenderar fakturering.

Startlista
Startlista läggs ut på Eventor två dagar före tävlingsdagen. I alla öppna klasser tillämpas fri start
vilket möjliggör parlöpning.

Nummerlappar
Samtliga tävlande ungdomar, även inskolningsklassen, ska bära nummerlappar. Nummerlapparna
syftar till att möjliggöra för speaker att uppmärksamma alla ungdomar. Fokus ska vara på individen
och inte resultat.

Resultat
Arrangerande förening publicerar resultatlista samma dag som tävlingen i Eventor alternativt på
klubbens hemsida. I särskilda fall kan publicering ske dagen efter. I inskolning publiceras endast
deltagande, vilket också gäller för de deltagare som angivit det i sin anmälan för övriga öppna
klasser. Det sammanlagda resultatet publiceras per automatik i Eventor, genom
ungdomsserieansvarig i Linköpings OK.

Poängberäkning
Poäng beräknas i förhållande till segrartid.10 poäng ges till segraren och alla som är 3 minuter eller
mindre efter segraren. Därefter dras ett poäng av per treminutersintervall efter segrartiden. Lägsta
poäng som delas ut är 1 poäng, även de som är ”ej godkända” tilldelas 1 poäng. Dessutom utdelas
placeringspoäng till de fem främsta i varje klass. Det sammanlagda poängantalet för deltagarens tre
bästa tävlingar utgör den tävlandes totala poäng. Vid lika poäng särskiljs deltagarna enligt följande
lista:
1. Den som sprungit flest tävlingar i ungdomsserien(oavsett klass) kommer först
2. Bäst resultat på fjärde bästa tävling
3. Bäst resultat på femte bästa tävling
Om det inte går att särskilja löpare enligt dessa regler så ska de placeras lika. Tävlande kan inte
kombinera poängresultat i olika klasser. Tävlande kan erhålla poäng i olika klasser, men bara erhålla
pris i en klass vid sammanräkning av alla deltävlingar. Ungdomsserieansvarig i Linköpings OK
ansvarar för poängberäkningen.

Priser
Vid varje deltävling utdelas, från arrangören, ett etappris till segrarna i H/-D 1014. I övrigt delas
inga priser på tävlingarna utöver sista deltävlingen. Vid sista deltävlingen utdelas genom
arrangörens försorg medaljer till de tre bäst placerade i varje klass. Vid sista deltävlingen delas även
hederspris ut till alla deltagare t.o.m. 14 år. Dessa priser delas ut direkt vid målgång. Alla
arrangörsklubbar bidrar till dessa priser. Alla upp t.o.m. 14 år, oavsett klass, som deltagit i minst tre
deltävlingar erhåller genom sina respektive klubbar ungdomsseriens speciella plakett. Linköpings

OK ombesörjer att erforderligt antal plaketter tas fram, parallellt med den totala
poängsammanställningen, senast två veckor efter den sista deltävlingen.

Arrangörer av sista deltävling
2020 Björkfors GoIF
2021 IFK Linköping
2022 Linköpings OK
2023 Stjärnorps OK
2024 OK Skogsströvarna
2025 OK Eken
Uppdaterad 2020-07-30

