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BESTÄMMELSER FÖR ”PÖLDER OL CUP”  
 

Regler vad som gäller för de tävlande, regler för arrangör finns i eget dokument 

 

Gäller för följande klasser 

D/H 12, 14, 16. 

 

Ingående tävlingar  

Ingående tävlingar, 7-10 st i cupen. 

 

Tävlingarna skall ha en lämplig geografisk placering i distriktet. Avslutningshelgen skall om 

möjligt ligga i slutet av september. 

 

Nummerlappar 

Alla tävlande skall bära nummerlappar med Pölder Sport logga väl synlig under tävlingen. 

 

Övriga bestämmelser  

De 5 bästa resultaten räknas av 7-10 tävlingar in i den sammanlagda slutställningen. 

Stimulanspoäng för deltagande i natt-ol i cupen delas endast ut vid ett tillfälle per individ även 

om individen deltar i båda nattävlingarna. 
 

Om arrangerande förenings ungdomar eller övrig oavsett klubbtillhörighet har sådan 

terrängkännedom att de kan anses ha tävlingsmässig fördel av detta skall man inte delta i 

cuptävling där individuell poäng räknas. Om förening vill att någon av deras ungdomar skall 

delta på egen tävling skall ansvarig ledare i föreningen garantera att de inte har tävlingsmässig 

fördel via terrängkännedom. Samråd med Smålands OF Ungdom/Juniorkommitté skall ske.  
 

Vid lika slutpoäng för flera tävlande i någon klass, hamnar de på samma slutplacering.  
 

Individuell poäng räknas endast när man tävlar i ordinarie åldersklass. 
 

Om någon cuptävling blir inställd ska om möjligt en ersättningstävling utses.  

 

 

 

 

Poängberäkning.  

Klasserna D/H 12,14, och 16 

De 15 första deltagarna från Småland i resp klass erhåller poäng enligt följande poängskala. Från 

16:e plats och nedåt erhåller alla som fullföljer 1 poäng.  
 

Plac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16    

Poäng 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



Klubbtävling  

I klubbtävlingen ingår de tävlingar som ingår i ungdomscupen.  

Av de 7-10 cuptävlingarna räknas de 5 bästa in i klubbtävlingens slutställning.  

I klubbtävlingen tillför alla ungdomar som startat i tävlingen poäng till sin klubb enligt nedan:  
 

● Varje ungdomsdeltagare som startar i DH 10 tom DH 16 räknas i klubbtävlingen oavsett 

vilken klass man deltar i. 

Deltagaren får alltid 1 poäng oavsett om denne fullföljer eller ej. Undantaget är 

diskvalifikation. 
 

● Varje ungdomsdeltagare som startar i en klass som det räknas poäng och det är en 

nattävling, i får 10 poäng nattbonus oavsett om denne fullföljer eller ej. 

Stimulanspoäng för deltagande i natt-ol delas endast ut vid ett tillfälle per individ. 

Undantaget är diskvalifikation. 
 

● Vid budkavlar ger alla som startar på sin sträcka 1 föreningspoäng oavsett om denne 

fullföljer eller ej. Deltagande i kombinationslag ger inga föreningspoäng.  
 

● Om ett lag bryter tävlingen av någon orsak så får de i laget som ej sprungit inga poäng. 
 

● Tävlande skall kunna ta sig fram på egen hand för att poäng skall tillgodoräknas i 

klubbtävlingen. Skuggning är tillåten. 
 

Vinner gör den klubb som erhåller flest poäng efter genomförda tävlingar.  

 
 

Priser från Pölder Sport 
 

Prisutdelning vid cupavslutningshelgen av SmOF 
 

Presentkort kommer att delas ut i klasserna DH 14 och DH 16, i klassen DH 12 delas inte 

presentkort ut, där erhåller alla som deltagit i minst 3 deltävlingar plakett (gäller ej placeringar 1-

10 som erhåller pokal) 

 

Pokaler: Placering ett till tio får en minnespokal med gravyrplatta, texten "Pölder OL Cup"  

samt årtal.  
 

Segrare i klubbtävlingen får pokal från Pölder Sport. Diplom från Smålands OF 

 

Resultatgivning 

På SmOF hemsida kommer det finnas resultatsammanräkning efter varje Cup-tävling 

 

 

Pölder Sport logga, fri att kopiera: 


