Säännöt ja Kilpailuohjeet

LOUNAIS-HÄMEEN NUORTEN OP-HIIHTO-CUP
KAUSI 2013-2014
Lounais-Hämeen hiihtoseurat Forssan Salama, Humppilan Veikot, Humppilan Yri,
Jokioisten Jänne, Tammelan Ryske ja Urjalan Urheilijat järjestävät hiihtokaudella 20132014 seurojen välisiä nuorten hiihtocup-kilpailuja seuraavasti: Jokainen seura järjestää
talven kuluessa yhden osakilpailun. Poikkeuksena Humppilan Yri ja Humppilan Veikot,
jotka järjestävät yhdessä yhden osakilpailun.
Kilpailutapa
Jokainen osakilpailu on itsenäinen kilpailu. Kustakin osakilpailusta hiihtäjät saavat pisteitä
menestyksensä perusteella.
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus osakilpailuihin ja cupiin on järjestäviä seuroja edustavilla kilpailijoilla.
Muiden seurojen edustajat voivat osallistua osakilpailuihin kilpailun ulkopuolisina.
Henkilökohtainen CUP
Kustakin osakilpailusta voittaja saa 20 pistettä, toiseksi tullut 15, kolmas 10, neljäs 9, viides
8 jne. Yhteispisteisiin lasketaan kunkin kilpailijan neljän parhaan osakilpailun pisteiden
summa. Yhteiskilpailun voittaja on sarjassaan eniten pisteitä saanut kilpailija. Mikäli
joillakin kilpailijoilla on tasapisteet, sijoitus ratkaistaan siten, että keskinäisten kilpailujen
väliset sijoitukset ratkaisevat, ja mikäli tämäkin on tasan, sijaluvuksi tulee sama.
Kilpailutuloksiin huomioidaan palkitsemisten yhteydessä vähintään kolmeen
osakilpailuun osallistuneet hiihtäjät.
Seurojen välinen CUP
Seurojen välisessä CUP kilpailussa lasketaan yhteen seurojen edustajien henkilökohtaiset
pisteet kaikista viidestä osakilpailuista.
Sarjat ja matkat
Sarjat ovat

T5 0,5 km
T6 0,5 km
T7 1 km
T8 1 km
T9 2 km
T10 2 km
T12 3 km
T14 3 km

P5 0,5 km
P6 0,5 km
P7 1 km
P8 1 km
P9 2 km
P10 2 km
P12 3 km
P14 5 km

Syntymävuosi ratkaisee sarjan, ei syntymäpäivä. Sarjojen matkoissa voi olla kauden aikana
pieniä eroja.
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Kilpailukalenteri ja hiihtotyylit
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Kilpailut alkavat klo 18.30.
Kaikkien osakilpailujen ajankohta ilmenee myös Tammelan Ryskeen nettisivuilta
www.tammelanryske.fi .
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tapahtuvat seuroittain kootusti kilpailun järjestäjälle jokaiseen kilpailuun
erikseen.
Tiedottaminen ja tulokset
Kunkin osakilpailun järjestäjä laittaa Forssan Lehteen ilmoituksen osakilpailusta edeltävän
viikon lopulla. Ilmoituksesta ilmenee kilpailun alkamisajankohta sekä käytettävä hiihtotyyli.
Järjestävä seura hoitaa normaalisti kilpailujen tuloslaskennan ja tulokset lehdistölle
mahdollisimman nopeasti. Ajanottopalveluita on myös mahdollista pyytää muilta
järjestäviltä seuroilta. Cup-kilpailun tuloslaskennasta vastaa Teemu Salminen Tammelan
Ryskeestä, jolle tulokset on toimitettava kolmen päivän kuluessa. CUP-kilpailun
kokonaistilanne ja osakilpailujen tulokset toimitetaan näkyville Tammelan Ryskeen
kotisivuille.
Yhteyshenkilön yhteystiedot:
Teemu Salminen, Tammelan Ryske
puh. 045 6744751
sähköposti: teemusal@gmail.com

Yhteistyökumppanit
Kilpailun yhteistyökumppaneiksi ovat lupautuneet Lounais-Hämeen Osuuspankit. Kilpailun
nimenä on Lounais-Hämeen nuorten OP-Hiihto-CUP, lyhyemmin OP-Hiihto-CUP tai OPCUP. Osuuspankit ovat lupautuneet kustantamaan kilpailukutsut Forssan Lehdessä sekä
osakilpailujen ja kokonaiskilpailun palkinnot. Kilpailukutsussa on näin ollen myös kunkin
paikkakunnan Osuuspankin mainos. Kilpailuissa Osuuspankit saavat halutessaan esille
tietoa toiminnastaan, mainoksia yms. Seurojen tulee OP-CUP:n kilpailuissa olla lojaali
yhteistyökumppania kohtaan. Kilpailunumeroissa sekä maali- ja lähtövaatteissa tulee
mielellään olla Osuuspankin tunnukset.
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Palkinnot
Jokaisen osakilpailun kolme parasta palkitaan kisapaikalla. Sarjoissa 5-8 vuotta palkitaan
kuitenkin kaikki osallistujat.
Henkilökohtaisen kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan keväällä järjestettävässä OPCupin päätöstilaisuudessa. Lisäksi palkitaan kaikkiin viiteen osakilpailuun osallistuneet
hiihtäjät.

Lounaismaan, Humppilan, Jokioisten ja Urjalan Osuuspankit
Forssan Salama

Humppilan Veikot

Humppilan Yri

Jokioisten Jänne

Tammelan Ryske

Urjalan Urheilijat

