Program
Norra Hallands ungdomsserie
i orientering 2018

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Lördag 5 maj
Start kl.10.30
Arrangör:
IF Rigor

Lördag 19 maj
Start kl.10.30
Arrangör:
OK Nackhe

Söndag 27 maj
Start kl.10.30
Arrangör:
Fjärås AIK

Etapp 4

Tisdag 14 augusti
Start kl. 18:30
Arrangör:
FK Friskus-Varberg
(Sprint)

Etapp 5

Lördag 18 augusti
Start kl.10:30
Arrangör:
IK Trenne Ullared

Etapp 6
FINAL

Lördag 1 september
Start kl.10:30
Arrangör:
OK Löftan

Samling:
Vallda Sandö förskola
Vägvisning:
Sväng västerut vid avfart 60,
visning efter 2-3km

Samling:
Stegared.
Vägvisning vägen DagsåsÅkulla.

Samling:
Fjärås bräcka.

Kontaktperson:
Thomas Bäckström
thomas.g.o.backstrom@gmail.com
Bankontrollant:
OK Nacke, Thomas Georgsson
thge@bredband2.com
Kontaktperson:
Lars Edberg
edberg.lars@telia.com
Bankontrollant:
Fjärås AIK, Maria Halvarsson
halvarsson.torbjorn@gmail.com
Kontaktperson:
Torbjörn Halvarsson
halvarsson.torbjorn@gmail.com
Bankontrollant:
FK Friskus-Varberg, Magnus Eliasson
magnuseliasson.vbg@gmail.com
Kontaktperson:
Malin Johansson
malin.johansson3@varberg.se

Samling:
Kärleksparken Varberg.
Vägvisning från gamla E6
södra infarten till Varberg vid
Ranelidsrondellen.
Bankontrollant:
IK Trenne, Anders Besterman
obbhult@gmail.com
Samling:
Kontaktperson:
Fagered.
Mattias Carlsson
Vägvisning Fridhemsberg
skidor.iktrenne@gmail.com
väg 154 norr Ullared.
Bankontrollant:
OK Löftan, Magnus Hansson
magnush@hotmail.com
Samling:
Kontaktperson:
Sjöaremossens isbana.
Jeanette Persson
jeanette75persson@gmail.com
Bankontrollant:
IF Rigor, Stefan Graad,
stefan.graad@hotmail.com

Norra Hallands ungdomsserie
i orientering 2018
Klassindelning:
Klasser
Inskolning
U1
U2
HD12K
HD14K
HD16K
D10
H10
D12
H12
D14
H14
D16
H16
Vuxenklass
Vuxenklass
Vuxenklass

Svårighetsgrad
Grön (öppen)
Grön
Vit
Vit
Gul
Orange
Vit
Vit
Gul
Gul
Orange
Orange
Lila
Lila
Gul (ÖM3)
Orange (ÖM5)
Orange (ÖM8)

Längd
ca 2,0 km
ca 2,0 km
ca 2,0 km
ca 2,0 km
ca 2,5 km
ca 3,0 km
ca 2,0 km
ca 2,0 km
ca 2,5 km
ca 2,5 km
ca 3,0 km
ca 3,5 km
ca 3,5 km
ca 4,5 km
ca 3,0 km
ca 3,5 km
ca 4,5 km

Anmärkning
Glada/sura gubbar Skuggning tillåten
Skuggning tillåten
Skuggning tillåten

För föräldrar och övriga
För föräldrar och övriga
För föräldrar och övriga, variant på H16 bana

Parlöpning är tillåten i klasserna INSK, U1, U2, HD12K, HD14K samt i HD16K. Om möjligt, anmäl
parlöpning till tävlingsledning via mejl i samband med anmälan, så att paret får gemensam starttid. Det går
också bra att anmäla parlöpning till sekretariatet på tävlingsdagen.

Regler 2018

Organisation





Den klubb som arrangerar finalen skall i november/december samma år kalla till ett utvärderings- och
planeringsmöte.
Året efter ska samma klubb tillse att programmet (1:a sidan) blir komplett senast 1 april och vara ansvarig för
poängberäkningen kommande ungdomsserie.
Klubbarnas arrangörsordning för final är Löftan 2018 – Friskus 2019 – Fjärås 2020 – Nackhe 2021
Reglerna måste skickas till berörda tävlingsledare, banläggare och bankontrollant av respektive klubb.

Inbjudan




Preliminär inbjudan skall vara klar till 13 mars och kontaktpersoner skall vara utsedda.
Respektive klubb lägger in sin tävling i Eventor innan första tävlingen. Detta för att poängberäkningen i
Eventor ska fungera.
Poängsammanställningen skall finnas som länk på samtliga deltävlingars Eventorsida.

Klasser


Tävlingen omfattar klubbarna i norra Halland och avser ordinarie klasser och kortklasser för 12, 14 och 16åringar, HD10, U1, U2, inskolning (INSK) samt ÖM3, ÖM5 och ÖM8.

Anmälan











Anmälan skall ske via Eventor och minst 6 dagar innan tävlingsdag (i regel senast söndag kväll innan tävling).
Efteranmälan skall kunna ske två dagar innan (i regel senast torsdag kväll innan tävling). Personer som inte
finns upplagda i Eventor anmäls via mejl till tävlingsledningen.
Startavgifter: Ungdomar t.o.m. 16 år 25 kr, Juniorer och vuxna 17 år eller äldre 50 kr enligt SOFT:s
anvisningar för närtävlingar.
OBS! Ingen efteranmälningsavgift tas ut.
Direktanmälan på tävlingen ska vara möjlig i klasserna INSK, ÖM3, ÖM5 och ÖM8.
I klasserna ÖM3, ÖM5 och ÖM8 räcker det med att löparen kan rita in sin bana själv såvida löparen inte är
anmäld i förväg.
Kontrolldefinitioner skall finnas tryckta på kartorna.
Det ska finnas lösa kontrolldefinitioner.
Skuggkartor skall vara i färg. I INSK och U1-U2 skall det finnas gott om skuggkartor (dubbla antalet).
Extra kartor kan även behövas i INSK då detta är en öppen klass.
Parlöpning är tillåten i klasserna INSK, U1, U2, HD12K, HD14K samt i HD16K. Om möjligt, anmäl
parlöpning till tävlingsledning via mejl i samband med anmälan, så att paret får gemensam starttid. Det går
också bra att anmäla parlöpning till sekretariatet på tävlingsdagen.

Tävlingen









Första start skall vara kl. 10.30 vid helgetapp och 18:30 för vardagsetapp.
Lottad start i alla klasser, utom INSK. Startpersonal har ansvar för att det blir mellanrum mellan de startande i
inskolningsklassen.
Startstämpling gäller.
Aktuell poängtabell för ungdomsserien ska sättas upp på informationstavla tillsammans med PM etc.
Försök hitta en tävlingsplats med närhet till parkering och start.
Vid val av terräng skall vi tänka på att välja lättare terrängval, lätt till normal svårighetsnivå gällande
banläggning och lite kortare banor.
Kartskala – tänk på att ha en lämplig skala så att kartan är lättläst. 1:10 000 är standard men om kartan är
väldigt detaljrik ska man överväga 1:7 500 eller 1:5 000.
Röd markering, så kallad norrlinje, skall vara markerad på kartan.








En bankontrollant ska kontrollera banorna så att de inte ligger på en för svår nivå. Bankontrollanten väljs i
klubben som har tävlingen efter enligt följande; arrangören av tävling nr 2 kontrollerar tävling nr 1,
arrangören av tävling nr 3 kontrollerar tävling nr 2 o s v.
Bankontrollanten måste få banorna minst två veckor före tävling för teoretisk genomgång av banorna. Ingen
kontroll i terrängen behövs.
Om tävlingen avgörs på ett Varbergsmästerskap (VM) skall U-serieregler gälla för berörda klasser.
Ingen jaktstart i finalen.
En toalett är inte tillräckligt. Se till att det finns minst fyra toaletter.
Speaker är frivilligt.

Resultat



Arrangerande klubb lägger snarast ut resultatet på sin hemsida, dock senast dagen efter tävling.
Poängsammanställningen från föregående tävling bör sitta upp på nästa arrangemang.

Poängberäkning sker i Eventor. År 2018 sköter IF Rigor poängtabellen.









Klubb ansvarig för sammanställningen ska ha en uppdaterad poängtabell tydligt på sin hemsida så att alla lätt
kan hitta den.
I huvudklasser och kortklasser sker poängfördelning enligt följande: 1:an får 10 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8
poäng, 4:an 7 poäng, 6:an 5 poäng, 7:an 4 poäng, 8:an 3 poäng, 9:an 2 poäng. Alla som fullföljer får 1 poäng.
I U-klasser och INSK ges 1 poäng till varje godkänd deltagare.
Vid samma placering på en tävling erhåller båda löparna samma poäng för placeringen. Poäng för
nästkommande placering utgår.
De 4 bästa etappresultaten räknas samman till en totalpoäng.
Om två eller flera löpare har samma totalpoäng efter 6 tävlingar räknas de individuellt bästa resultaten, varvid
flest förstaplatser vinner osv. Därefter räknas även de tävlingar in som inte är med i totalpoängberäkningen.
Om överflyttning från U-klass sker till huvudklass HD10-16 eller kortklass, får löparen med sig
1 poäng/etapp oavsett resultat.
Om överflyttning sker från kortklass till huvudklass får löparen inte med sig några poäng utan löparen
behåller sina intjänade poäng i kortklassen och kommer att få en totalpoäng även där.

Priser







Snabb och kort prisutdelning på varje etapp. Blomma (t ex en ros) till segraren i varje klass (förutom i
inskolning). Utlottning av 5 enkla priser bland alla deltagare i ungdomsklasserna. Tävlingsledaren bedömer
när prisutdelningen bör sätta igång.
Finalen (etapp 6) avslutas med medaljer till alla deltagarna i ungdomsserien och tårtkalas.
Även ros skall utdelas till etapp segraren.
Priser skall ges i form av plaketter i huvudklasserna HD10-16 samt kortklasserna HD12K-16K.
Om klasserna har 10 deltagare eller fler, delas plaketter ut till de 6 främsta placeringarna. I annat fall skall 3
plaketter delas ut.
Inköp av medaljer och plaketter samt prisutdelning sköter finalarrangören.
Kostnader för plaketter och medaljer fördelas utifrån varje klubbs plakettilldelning samt deltagarantal.

