Regelverk ”Årets ungdom i OK Älme” (HD14 och yngre)
Senast på OK Älmes årsmöte (första fredagen i februari) innevarande år presenterar, statistikansvarig
vald på årsmötet föregående år, vilka tävlingar så räknas som underlag för ”Årets ungdom i OK
Älme”. Dessa tävlingar benämns ”Värdetävlingar”. Valet av värdetävlingar kan med fördel ske i dialog
med Orienteringskommittén.
Antal värdetävlingar/år
Minst 20 och max 30 stycken individuella tävlingar av olika kategorier. Minst en tävling skall ingå i
följande distanser (orienteringslöpning - lång, medel, sprint och natt). Antalet tävlingar beror på
utbudet av tävlingsarrangemang över året.
Vilka värdetävlingar ska ingå?
Individuella mästerskapstävlingar (DM, SSM och GM) skall ingå. Då SSM och GM endast avser HD14
och äldre ska publiktävlingen eller likvärdig tävling gälla för ej uttagna löpare och yngre.
OK Älmes tävling skall ingå om det arrangeras en sådan (ev. flera). Om denna tävling sammanfaller
med mästerskaps- eller cuptävling på annan ort skall båda tävlingarna ingå. Tävlingsansvarig kan
sätta stopp för deltagande i eget tävlingsarrangemang. Om så sker utgår tävlingen ur statistiken.
Individuella tävlingar som ingår i Vetlanda OL-Sport cup skall ingå.
Vid val av övriga tävlingar har geografiskt avstånd stor inverkan.
När fler än en tävling äger rum samtidigt räknas endast en av dessa. Den med höst poäng.
Poängberäkning
Resultaten hämtas från Eventor.
Klasserna ger olika mycket poäng beroende på nivå, se tabellen nedan.
KLASS
Tävlingsklass/Huvudklass, oavsett distans
Öppen Motion, U-klass
Inskolning

POÄNG
90
65
fullföljt

Din poäng = (1- (Egentid – Segertid)/Segertid) *Klasspoäng
Vid seger får du således full klasspoäng. Poängen reduceras sedan i förhållande till segertiden så om
din egen tid är lika med dubbla segertiden, blir din poäng noll.
 Det blir inte negativa poäng om Egentiden är mer än dubbla Segertiden.
 Om antalet startande i klassen är färre än fem så halveras poängsumman.
 Ingen poäng om antalet startande är totalt en styck.
 Vid flerdagastävlingar räknas varje etapp var för sig som en individuell tävling. Totalresultatet
för samtliga etapper ger inga poäng.
 I Smålands DM-tävlingar kan även icke-smålänningar delta d.v.s. DM blir en tävling i
tävlingen. I årsstatistiken räknas resultatet i tävlingen utan hänsyn till DM-resultat. Om
placeringen är 3:a totalt men 1:a i DM så räknas tredjeplatsen med i tävlingsstatistiken.
 De 15 bästa tävlingarna räknas med i tävlingsstatistiken. Högsta årspoäng kan alltså bli 1350.
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