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Hvem er sponsor
PWT-Travel (www.pwt.no)er sponsor for cupen.

Formål med PWT-cupen
PWT-cupen er en cup for ungdommer mellom 13 og 16 år. Formålet med cupen er å øke
deltagelsen blant ungdom på løpene i høstsesongen.

Tellende løp
Tellende løp i cupen skal være spredt rundt i kretsen.
I 2014 er 4 av følgende løp tellende:
Søndag 22.06
Søndag 17.08
Lørdag 23.08
Lørdag 30.08
Lørdag 20.09

Jonsokløpet
Drammensløpet
Ringerike 2-dagers
KM
Konnerud IL, finale

Fossekallen IL
IF Sturla
Ringerike OL
Bø OL
Konnerud IL

Hvis det i noen av løpene ikke er mulig å få strekktider for alle løperne i en eller flere klasser,
vil løpet for de aktuelle klassene ikke telle i kampen om Spurt-trøya.

Krav til arrangører
Sponsor ønsker å få litt tilbake for sponsingen, derfor bør det stilles krav til arrangører. Om en
arrangør ikke ønsker å følge kravene, så blir de heller ikke tildelt tellende løp.
For å bli tildelt et løp i PWT-cupen stilles følgende krav til arrangører:
- Speakertjeneste, eller på annen måte skape litt blest om cupen
- Stille oppslagstavle til disposisjon for resultater og informasjon om PWT-cupen.
- I forkant av løpet skal de ha hengt opp stillingen så langt i cupen og skriv om PWT-cupen
- Markedsføre PWT-cupen på sin hjemmeside og i innbydelser til løp
- PWT Travel må få henge opp reklamesegl, hvis de ønsker det
- Arrangerende klubb skal ha en kontaktperson
Ingen løpere har lov til å løpe med trøyer vunnet tidligere år. Dette må også arrangør være
klar over og sjekke på start.

Klasser
Følgende klasser er tellende i PWT-cupen. H/D13-14 og H/D 15/16.

Ledertrøye i hver klasse
Formål med denne trøya
De beste løperne i hver klasse vil kjempe om denne trøya. Det er status å løpe med trøya –
viser hvem som er best sammenlagt.

Trøye
Ledertrøye: blå/hvit kortermet trøye.
Trykk på brystet: PWT Travel-logo
Trykk på ryggen: LEDER’N, PWT-cup 2014 og webadresse til sponsor: www.pwt.no

Lederen av de ulike klassene skal til enhver tid bruke denne trøya. Den må leveres inn til
Anna Mårtensson, Modum o-lag, tlf. 469 24 215, annamn@hotmail.no etter løpet. Dette for at
trøya skal vaskes og ikke minst sikre at den blir med på neste løp. Hvis det er delt førsteplass i
sammendraget, vil den som fikk flest poeng av disse i siste løp løpe med trøya.
Hvis lederen i kampen om trøya ikke løper med trøya på, vil ikke vedkommende telle med i
poengberegning for det aktuelle løpet.
På avslutningen, vil vinneren av cupen få trøya til odel og eie. Ved lik poengsum er
rangeringen:
1. Den med flest førsteplasser vinner trøya
2. Er det fremdeles likt, vil den med flest poeng i det siste løpet vinne trøya.

Poengberegning ledertrøye
Uavhengig av hvor mange løp som er med i cupen, vil løpere som er med på mange løp få
mulighet til å stryke dårlige resultater. I 2014 er det 4 av 5 løp som teller.
For at ingen skal få 0 poeng, er følgende poengskala i bruk: 1. plass 20 poeng, 2. plass 17
poeng, 3. plass 14 poeng, 4. plass 12 poeng, 5. plass 10 poeng, 6. plass 9 poeng. Deretter
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trekkes ett poeng fra for hver plass ned til 1 poeng (ingen får 0 poeng).
Deltakelse skal honoreres selv om det blir disk/brutt løp
Bonuspoeng etter følgende skala: Deltatt på alle løpene gir 15 poeng i bonus, deretter 10 og 5
poeng. Dette er valgt for å stimulere alle til å samle flest mulig poeng.

Spurt-trøye, i hver klasse
Formål med denne trøya
Alle kan være med å kjempe om denne trøya uansett hvordan de ligger ann i forhold til
ledertrøya.

Trøye
Spurttrøye: rød/hvit kortermet trøye.
Trykk på brystet: PWT Travel-logo
Trykk på ryggen: SPURTER’N, PWT-cup 2014 og webadresse til sponsor: www.pwt.no.
Lederen i kampen trøya i de ulike klassene skal til enhver tid bruke denne trøya. Den må
leveres inn til Anna Mårtensson, Modum o-lag, tlf. 469 24 215 annamn@hotmail.no etter
løpet. Dette for at trøya skal vaskes og ikke minst sikre at den blir med på neste løp. Hvis det
er delt førsteplass i sammendraget, vil den som fikk flest poeng av disse i siste løp løpe med
trøya.
Hvis lederen i kampen om trøya ikke løper med trøya på, vil ikke vedkommende telle med i
poengberegning for det aktuelle løpet.
På avslutningen, vil vinneren av cupen få trøya til odel og eie. Ved lik poengsum er
rangeringen:
1. Den med flest beste spurttid vinner trøya
2. Er det fremdeles likt, vil den med flest poeng i det siste løpet vinne trøya.

Poengberegning – Spurt-trøya
I 2014 teller 4 av 5 løp i kampen om spurt-trøya.
Det er strekket fra siste post til mål avgjørende strekket. Raskeste strekktid får 10 poeng, 2.
raskeste får 7 poeng, 3. raskeste får 5 poeng, 4. raskeste får 3 poeng og 5. raskeste får 1
poeng.
Hvis en person leder kampen om begge trøyene, løper vedkommende med ledertrøya. Da vil
nummer to i kampen om Spurt-trøya løpe med denne.

Avslutning og premieutdeling
Avslutning på cupen kan enten være på cupens siste løp, eller på et arrangement senere. I
2014 blir det på cupens siste løp på Konnerud lørdag 20.9.
Det bør være en representant fra kretsen tilstede, dette for å vise at cupen er forankret i
kretsen.
Oppmøteplikt, fordi:
- Det skaper litt stemning
- Info om cupen og sponsor kan gis
- Sosialt
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-

Samle ungdommene
Representanter fra kretsen kan gi informasjon

Samme person kan ikke vinne begge trøyene. ”Spurt-trøya” går da til nummer to.
Det er premiering til de tre første i hver klasse.
Det trekkes en gavepremie fra PWT Travel blant de av ungdommene som har deltatt i minst 3
av løpene. Premien blir en reise i høstferien 2015.
Forfall til avslutning må meldes til ansvarlig for cupen. Skjer ikke dette, får ikke
vedkommende premien sin.

Informasjon og kontakt
BuOKs side skal være informasjonskanalen for cupen. Alle deltagere må følge med på denne
siden. Det sendes ikke ut mail.
BuOKs hjemmeside. (klikk på aktivitet).
For spørsmål eller kommentarer til PWT-cupen, kan du kontakte Anna Mårtensson,
annamn@hotmail.no, tlf 469 24 215
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