
Bestämmelser för SKÅNES JUNIOR CUP  
gällande från och med 2021  
 
Bakgrund 
Skånes Junior Cup är en poängtävling för Skånes orienteringsjuniorer. Syftet 
med cupen är att uppmuntra våra aktiva till att delta i OL mästerskap samt att 
höja statusen för juniorklasserna på skånska tävlingar och på det viset få mer 
intresse för dessa klasser.  
Cupen indelas i de fyra juniorklasserna; D/H 18 samt D/H 20. 
 
Regler och Priser 
Poäng delas ut för placering och deltagande i tävlingar inom fem individuella JSM samt DM i 
orienteringslöpning; Sprint, Medel, Lång och Ultralång samt Natt.  
Poäng ges också för deltagande vid nationella tävlingar i orienteringslöpning inom Skåne. 
 
Poäng utdelas enbart till juniorer som springer för skånsk klubb och när de är anmälda till sin 
respektive juniorklass. (se nedan om poängregler för DM klass som utgått). 
 
Yngre löpare (ej junior) som deltar i juniorklasser är inte del i Skåne Junior Cup. 
 
Poängberäkning 

 

 Vid lika slutpoäng avgör i första hand bästa individuella placering vid JSM. I andra 
hand antalet segrar därefter antalet andraplatser o.s.v. vid DM-tävlingarna. 

 Om JDM klass utgår m.a.a. för få startande och/eller junior flyttas upp till seniorklass 
vid DM, räknas poäng enligt samma regler som gäller för JDM-klass. 

Priser (preliminärt):  
Priser till D/H18 och D/H20: 

Segrare i klassen får 1200 sek vardera 
 2:a i klassen får 500 sek vardera 
 3:a i klassen får 300 sek vardera 
 
För samtliga klasser så gäller att: 
2:a priset faller endast ut om klassen har minst 4 deltagare med resultat under året. 
3:e priset faller endast ut om klassen har minst 8 deltagare med resultat under året. 
 
Skånes Junior Cup administreras av SKOF’s Junior/Elit kommité 
 
Priserna delas ut på Skånes OF:s årsmöte. 

Tävling Resultat Poäng
JSM UL/L/M/S, Natt Topp 10 10p
JSM UL/L/M/S, Natt Topp 20 el A-final 5p
JSM UL/L/M/S, Natt Fullföljt 1p
Skånskt JDM UL/L/M/S, Natt 1:a 7p
Skånskt JDM UL/L/M/S, Natt 2:a 5p
Skånskt JDM UL/L/M/S, Natt 3:a 3p
Skånskt JDM UL/L/M/S, Natt Fullföljt 1p
Juniorklass Skånsk Nationell tävling Fullföljt 1p


