SYDKREDSENS KREDSUNGDOMSPOKAL 2019
Kære Sydkredsløber.
Kom og deltag i kampen om årets kredsungdomspokaler. Løbene er placeret ud over hele sæsonen i
stævner hos forskellige klubber i Sydkredsen. Her bliver gode muligheder for at konkurrere med og mod
dine venner fra de andre klubber i Sydkredsen.
Kom og vær med.

Der uddeles ungdomspokaler i følgende klasser:
H-10, H11-12, H13-14, H15-16
D-10, D11-12, D13-14, D15-16
Pokalerne tildeles de løbere, der har opnået flest point ved deltagelse i A-Klasserne i en række løb,
fordelt jævnt over hele året.
Regler
Ved hvert løb tildeles vinderen i den enkelte klasse 15 point, nr. 2 tildeles 14 point, nr. 3 tildeles 13
point osv. Således at max 15 løbere i hver klasse kan op nå point. Dine 6 bedste resultater er tællende.
Ved pointlighed vinder den løber, der har flest tællende 1. pladser, Ved stadig lighed flest 2. pladser
osv.
Kun løbere fra klubber i Sydkredsen kan tjene point til ungdomspokalerne.
Det er A-klassen man skal løbe for at få point.
Ved løb med Divisionsmatch, gives point i de klasser hvor ungdomsløbere jf. divisionsreglerne skal
stille op. Løbere fra klubber, der ikke deltager i matchen, skal derfor ved tilmeldingen huske, at angive
sin normale løbsklasse. Man kan godt indtjene point i en klasse over sin egen aldersklasse, men så er
pointene gældende for denne aldersklasse.

Løb
De 10 løb, hvoraf de 6 bedste tæller, er udvalgt af Sydkredsens ungdomsudvalg. I 2019 er det flg. løb.

Ungdomspokal 2019
Runde

Dato

O-løb

1. runde
2. runde
3. runde
4. runde
5. runde
6. runde
7. runde
8. runde
9. runde
10.runde

14. april
18. april
19. april
5. maj
18. maj
18. maj
25. maj
2. juni
17. august
25. august

Div.match, 1. div., Sukkertoppen, Horsens OK
Påskeløb, Stråsø og Vosborg – 1. etape
Påskeløb, Stråsø og Vosborg – 2. etape
Div.match, 2. og 3. division, Grøften (?), Odense
Fynsk Sprint Cup, Odense – 1. etape
Fynsk Sprint Cup, Odense – 2. etape
DM Sprint - Grindsted
JFM – Sprint - Horsens
JFM Lang, Langeland
Divisionsmatch, 1. division, Højgård Skov, GORM

Kredsmesterskab 2019
Årets Kredsmesterskab for ungdom afholdes i år adskilt fra ungdomspokaletaperne. I år finder
kredsmesterskabet for ungdom sted
22. september Divisionsmatch, 2. og 3. division, Munkebjerg

Tilmelding
Tilmelding til alle løb sker som til andre løb gennem O-Service. Når du er tilmeldt i O-service og løber din
distance, er du automatisk med i kampen om ungdomspokalerne.

Resultater
Stillingen vil løbende blive opdateret og lagt på ungdomsudvalgets hjemmeside - http://dof.dk/danskorienterings-forbund/kredse/sydkredsen – således at du kan følge med i stillingen.

På Sydkredsens Ungdomsudvalgs vegne
Jens Peder Jensen, Terkel Gydesen og Lone Rasmussen.
Kontakt: Lone Rasmussen, njlr@dlgnet.dk

