Sydkredsens holdninger til afvikling af Divisionsmatch/åbne løb
Aftalen er vejledende og frivillig for klubberne.
Drøftet på Klubledermøder i januar 2010, 2011 og i januar 2016 samt i maj 2018 og februar
2020 (løbsafgifter hæves)

Startafgifter
Børn og unge
Voksne

55 kr.
90 kr.

Brikleje
Efteranmeldelse
Åbne baner

15 kr.
20 kr. + normal startafgift
samme pris som ved efteranmeldelse

Efteranmeldelse
Sidste tilmelding
Efteranmeldelse
Åbne baner

Fredag kl.24 ugen før
Tirsdag kl.24 ugen før

iflg. reglement
Der er altid tilbud om eftertilmelding
Tilbydes altid i Sydkredsen

Sen start / tidlig start:
Sen eller tidlig start kan være en mulighed, men ikke noget man kan kræve. Der bør tages hensyn til
børnefamiliers mulighed for pasning og skygning.
Sen eller tidlig start betyder, at man skal starte sent eller tidligt i forhold til løbet som helhed. F.eks.
at man starter umiddelbart efter løbets første start - også selv om ens klasse/bane først starter meget
senere.
Der bør tænkes ”fair play” ind, hvis man undtagelsesvis afviger fra indbydelsen, så alle klubber
stilles lige.
Præmier til børn og unge (til og med H/D16)
Der uddeles præmier til vinderne i hver af nedenstående klasser og herudover efter arrangørens valg
i forhold til deltagerantal.
Bane 3

H -16

Bane 4

D -16

Bane 6

H -14, H -16B

Bane 9

D -14, D -16B

Bane 7

H -12, H -14B

Bane 7

D -12, D -14B

Bane 10

H -10, D -10, H -12B, D -12B

Uddeling af præmier omfatter både deltagere i divisionsturnering og øvrige deltagere på lige fod.

Vilkår for baner med fri start
Ved fastsættelse af startinterval på ungdomsbaner med fri start, bør hele løbets startperiode
inddrages, gerne med mulighed for at starte et kvarter før første start. Det vil være en hjælp for de
forældre, som skal skygge et barn og samtidig nå at løbe selv.
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