Riksfinal Ungdomscup 2012
I ungdomscupens final kommer de aktiva att tävla för 6 olika distrikt. Distrikten är; Dalarna,
Värmland, Gästrikland/Uppland, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Norranorrland.
Distriktens uppgift är att genomföra distriktstävlingar för att nominera ett distriktslag på max
16 aktiva. 4 killar och 4 tjejer från vardera tävlingsklassen 12-13 och 14-15. Distrikten kan
inom distriktet eller i samarbete med närliggande distrikt genomföra dessa
uttagningstävlingar. SSSF uppmanar att varje distrikt ansvarar för at ta fram poängsystem för
sina uttagningstävlingar.
Exempel:
Uttagningarna till Riksfinalen görs utifrån tävlingarna i XX, XX och XX enligt poängsystem
nedan. 3 av 4 tävlingar räknas. Vid lika poäng avgör bästa placering.
1:a
100p
2:a
80p
3.a
60p
4:a
40p
5:a
20p
6:a
10p
Cupfinalen genomförs i Sysslebäck den 17-18 mars. En individuell och en stafett tävling. De
två bästa (från de fyra uttagna/klass) från varje distrikt/klass räknas från den individuella
tävlingen. Poängräkning 1:a 15p, 2:a 13p, 3:e 12p o s v till 12:e 3p.
Varje distrikt får nominera ett stafettlag med fyra deltagare, 1 kille från varje klass och en tjej
från varje klass (totalt 4). Det tävlande laget för distriktet måste bestämmas före start.
Distriktens övriga stafettlag deltar i tävlingen men resultaten räknas inte in i cupen.
Poängräkning 1:a 15p. 2:a 13, 3:e 12p, 4:e 11p, 5:e 10p, 6:e 9p.
Poängen från den individuella tävlingen + poängen från stafetten läggs samman och
totalsegrare är det distrikt som nått högsta totalpoäng. Vid lika poäng avgör bästa placering
I riksfinalen representerar åkarna sitt distrikt. Ungdomar som inte blir uttagen till riksfinalen
har möjlighet att delta vid tävlingarna, men de representerar sin förening.
De åkare som ej har något stafettlag att åka för kan anmälas till en mixpool där arrangören
sedan sätter ihop ett mixlag.
Mixlaget deltar inte i cupberäkningen men tävlar om de ädlaste placeringarna på samma
villkor som de övriga lagen, dvs om det blir aktuellt med priser kommer laget få det pris som
placeringen berättigar till.
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Riksfinal - tvådelad
Individuell tävling
•

4 herrar och 4 damer från respektive klass H/D 12-13 och H/D 14-15.

•

Sammantaget 16 aktiva från varje distrikt.

•

De två bästa distriktsresultaten/klass räknas in i cupen.

•

Poängräkning 1:a 15p, 2:a 13p, 3:e 12p o s v till 12:e 3p

Mixstafett
•

1 lag/distrikt räknas in i cupen (bestämt innan tävlingsstart) (övriga lag deltar i
tävlingarna men räknas inte in i cupen).

•

4-mannalag

•

Laget skall bestå av en tjej och en kille från respektive klass

•

Poängräkning 1:a 10p. 2:a 8p, 3:e 6p, 4:e 4p, 5:e 2p, 6:e 1p

Huvudsponsorer:

Idrottens Hus

Box 384

SE-831 25 Östersund

Tel +46 (0) 10 476 40 40 Fax +46 (0) 63 10 61 20
Org nr 80 20 13-8502

Bg 5501-7925

info@skidskytte.se

www.skidskytte.se

