Gäller från 2014-01-01

Kvalitetssäkring av Tjustalliansens arrangemang
Ungdomsserien (5 deltävlingar)
Anmälan: Anmälan ska ske inför varje ny deltävling och vara arrangerande klubb tillhanda
senast kl. 23.59 tisdagen före tävling. Anmälan helst på Eventor men även via mail.
Resultaten: Gamleby OK ansvarar för poängberäkningen i klasserna. Klubbtävlingen
utgår.
Klasser
D10, H10, D12, H12, D14, H14, och Inskolning.
Nyhet. Gemensam DH 16 klass införs och anpassas till flickorna.
Banorna ska vara anpassade till de sämsta i klassen. Skuggning är tillåten i alla klasser
och ska anges vid anmälan. Skuggade löpare noteras i startlista och resultatlista.
Tävlingen ska vara så lik en vanlig nationell tävling som möjligt.
Elektronisk stämpling ska användas.
Poängberäkning:
Poäng erhålles enligt nedanstående skala. (3 bästa resultaten räknas i sammandraget)
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Från 16:e plats och nedåt erhåller alla som fullföljer 1 poäng.
Ungdomar som varit skuggade erhåller en poäng. För klasser där ungdomar med skugga
ingått räknas placering och poäng endast för ej skuggade löpare.
Priser
Medaljer med årtal och U-serie ingraverat utdelas till plats 1-3 i varje klass med guld, silver
och brons. Utöver detta något materiellt till alla segrare och enkel medalj till övriga
deltagare som deltagit vid minst 2 deltävlingar.
Gamleby OK som ansvarar för ungdomsseriens avslutning håller i beställning och
utdelning av priser.
Träningsbanor:
Vid U-serien skall dessutom fyra träningsbanor varav en av nybörjarkaraktär finnas.

Tjustmästerskap
Klassindelning
Dag och Natt
DH21, DH35, DH45, DH55, DH65.
DH10, DH12, DH14, DH16, DH18 och inskolning
Kan med fördel läggas ut på klubb i annan zon.
Elektronisk stämpling bör tillämpas.
Inbjudan skickas även till klubbarna i emådalszonen. Dessa löpare tävlar ej om
mästerskapet och ska starta före eller efter övriga. Detta ska klart framgå av inbjudan.

Prisutdelning
Sker vid ungdomsseriens avslutning för såväl dag som nattmästerskapet.

Priser:
Medaljer till platserna1-3 i ungdomsklasserna samt till alla i inskolning. Nyttopriser till
segrarna i vuxenklasser.

Tjustkavlen
Sträcka 1: 1,5 km Nybörjarkaraktär (ej vuxna).
Sträcka 2: 3,0-4,0 km Längsta, svår
Sträcka 3: 2,0-2,5 km Kort, lätt
Sträcka 4: 3,0 km, medel

Det är fritt för arrangerande klubb
att bestämma sträckordningen.

Alla ska ges möjlighet att delta vilket kan innebära löpare från flera klubbar i ett lag.
Priser till de tre bästa lagen ska vara nyttopriser. Delas ut i samband med tävlingen.
Klubbar från emådalszonen är välkomna att delta, dock ej i tävlingen om mästerskapet.
Samma regler för deltagare på respektive sträcka ska gälla.
Inbjudan skickas även till klubbarna i emådalszonen.

Kostnader för priser Ungdomsserie, Tjustmästerskap
Arrangerande klubb står för kostnaden.

Utlåning av material för elektronisk stämpling
Utlånas mellan Tjustklubbarna utan krav på ekonomisk ersättning för batterier mm.
Enheter finns hos alla klubbar. Ankarsrum disponerar nummer från 31-69, Gamleby 70130 och VO 131-170.
Antal enheter med nya kretskort:
Ankarsrums OK:
Totalt 33 st. + start, mål, töm och check. Nr: 31-64 (ej 61)
Alla med uppdaterad programvara för de senaste pinnarna (mjukvara
5.74). Enheter 44-55 ”stora” köpta 06 (utom 54 köpt 08).
Gamleby OK:
Totalt 45 st. + start, mål, töm och check.
Nya 36 små och 9 stora med nya kretskorten.
Västerviks OK:
Nya 34 små och 10 stora, alla med nya kretskortet.
De fasta numren ska användas inga klisterlappar får sättas på.

Resultatgivning till VT
Ansvarig för 2014 är Ankarsrums OK.

Ankarsrums OK
Gamleby OK
Västerviks OK
Jan Johansson 2014

