
Täby OK   KM-cup 2014 

Syfte: 

Att skapa intresse kring KM och göra detta till en bra samling för alla klubbens medlemmar.  Att skapa 

lite variation med KM och införa även skid-KM, terräng-KM mm, relevanta grenar för orienterare.  Detta 

vill vi göra genom att räkna ihop de olika KM-deltävlingarna och vid årets slut kunna kora total-KM-

mästare inom klassera enligt KM -reglerna. 

Poängberäkning enligt följande mall:    plac 1,2,3,4…..brutit/startat annan bana mm. 

Skid-KM   28 jan   30,27,25,24.…. 15 

SkidO-KM  9 mars   30,27,25,24.… .15 
Natt-KM  28 mars   30,27,25,24..… 15 

Sprint-KM  5 april   35,32,30,29..… 20 

KM-Lång  3 juni   35,32,30,29..… 20 

Terräng-KM ej datumsatt ännu 40,37,35,34..… 25 
KM-medel  ej datumsatt ännu 45,42,40,39..…30 

Sly/slump-KM ej datumsatt ännu 50,47,45,44..…35 

Alla KM-deltävlingar räknas samman. 
Arrangören av ett KM erhåller automatiskt högsta poäng, alltså får både arrangören och segraren i denna 

klass samtidigt högsta poäng. 

Klasser:  

Klasser enligt KM-reglerna, dock räknas alla löpare i sin ordinarie klass oavsett om sammanslagning skett 
eller ej enligt KM-reglerna (tex en H50 får sina poäng i H50 även om klass sammanslagits med H40). 

Förutom klasser enligt KM-reglerna kan man springa U1 och ÖM3. Man får då poäng i sin riktiga 

åldersklass, enligt poäng för brutig/startat annan bana mm här ovan. 

Sammanräkning och priser 
Detta poängssystem betyder att man bör vara snabb, men också att närvaro premieras kraftigt. Den som 

missade några KM i början har också chansen att komma tillbaks då poängutdelning ökar efter säsongen. 

Aktuellt resultat redovisas på klubbens hemsida. 

Utlottning av småpriser görs direkt på plats, utlottning baseras på första löpare i måls tid. Löptidens 

sekundtal säger vilket startnummer som vinner pris. Därefter de med startnummer som upprepar sig som 

9-tal. Till exempel om försa löpare i mål har tid 21.12 så vinner de med startnummer 12, 21,30,39,48,,, 

utlottningspriser. Om det tex är 30 startanda kan man låta startnr 12,21,30,9,18,,, få pris. Eftersom man 

efterförsta löparens målgång vet vilka som vinner, så kan man dela ut utlottningspriser direkt då folk 

kommer i mål. För att detta ska funka måste arrangören göra en startlista med startnummer. OBS, då kan 

alltså endast föranmälda ingå i utlottningen. 

Medaljer delas ut för individuella tävlingar, vid någon träning strax efter aktuellt KM.  

Fina priser delas ut på årsfesten, sammanräknat för hela KM-serien.  
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