Oktober 2018
Information J/H-cup Skidskytte, säsongen 2018/19
Sedan ett antal år tillbaka arrangerar J/H Skidskytteförbund tillsammans med distriktets klubbar en cup, där
alla barn och ungdomar som utövar skidskytte ska få en chans att prova på att tävla. Cupen är även
uttagningsgrundande (i år för ungdomar födda 04-07) till Riksfinalen i skidskytte som i år går i Luleå 16-17
Februari.
J/H-cup beräknas denna säsong bestå av 5 deltävlingar förlagda till Östersund, Åsarna, Hede och Sveg.

8-9 Dec 2018
16 jan 2019
2 Feb 2019
24 Mars 2019

Östersund (Tullus SG)
Åsarna (Åsarna IK)
Hede (Hede SK)
Avslutande JH-cup med prisutdelning för totala cupen
Sveg (Svegs IK)

Poäng fördelas ut efter resultat i alla klasser, enligt systemet
1:a 7 p
2:a 5 p
3:a 4 p
4:a 3 p
5:a 2 p
6:a och övriga deltagare
1p
I totala J/H-cupen får varje åkare tillgodoräkna sig resultatet från max 4 genomförda tävlingar.
Vid samma totalpoäng bedöms resultat i första hand utifrån antal segrar, och i andra hand utifrån
senaste placering.
Pris delas ut till deltagarna i samband med varje J/H cup, samt vid en prisutdelning för totala cupen.
Uttagning till Riksfinal i Luleå:
Här räknas poäng enligt samma modell som ovan, men från max 3 tävlingar om 4 har genomförts.
Om någon tävling blir inställd och det är 3 tävlingar som genomförs innan uttagningen den 4e
februari, räknas poängen från max 2 genomförda tävlingar.
Uttagningen kommer att ske efter J/H-cup i Hede 2 Februari. Svar från de som då ligger på de fyra
främsta platserna om de tackar ja och vill vara med på Riksfinalen i Luleå eller ej, till
kjell.asarnasag@gmail.com senast den 4e februari. Detta för att ge andra åkare möjlighet att
representera JH, och att säkerställa att vi har kompletta lag till stafetten.
Sammanställning av resultatet för cupen kommer regelbundet att uppdateras och finnas tillgängligt
på J/H skidskytteförbunds webbsida (www.jhskidskytte.se)
Vi ser fram emot en fin vinter!
//Ungdomssektionen J/H Skidskytte
genom Kjell Eriksson (Åsarna IK), Monica Tänglander (Tullus SG), Niklas Forsberg (Biathlon
Östersund), Maria Matyyuk (Svegs IK)

