
 
 RANKINGREGLER I HOK  
Endret av kretsstyret april 2013.  

1.1 Ranking-pokalklasser :  
D13-14, D15-16, D17-18, D19- 
H13-14, H15-16, H17-18, H19- 
 
1.2 Andre rankingklasser :  
 D11-12, D40-, D50-, D60-, D70-  
 H11-12, H40-, H50-, H60-, H70-  
 

2. Poengberegning  

Følgende formel brukes: P = 1500 – (500 x t/T) som gir 1000 poeng til vinneren. 

(t = løperens anvendte tid, T = tid for kretsens beste løper i klassen, tidene regnes i sekunder).        
Fratrekk på 5 poeng per prosent en er dårligere enn vinneren, har en brukt dobbelt så lang tid 
som vinneren får en 500 poeng. Alle som har brukt mer enn 198 prosent lenger tid enn vinneren 
får 10 poeng. Ved ikke fullført løp får en 0 poeng.  

  
3. Kretsstyret setter før sesongen opp 7 rankingløp for hver klasse. Løp hvor klasser deles, kan ikke 
være rankingløp for angjeldende klasse, med mindre løpere som hører hjemme i samme rankingklasse, 
løper samme løype. I løp der rankingklasser evt. er slått sammen, fordeles løperene på de 
rankingklassene løperene etter rankingførerens skjønn vanligvis løper i, før utregning av separate 
rankingpoeng for hver rankingklasse.  
 
4. Total poengsum for en løper i en rankingklasse fås ved å summere poengene fra de 5 beste løp 
løperen har i vedkommende klasse. En løper kan i løpet av sesongen delta i ulike rankingklasser.  
 
5. Dersom to eller flere løpere ender på samme poengsum, skal disse rangeres likt.  
 
6. Dersom et rankingløp annulleres/ikke blir arrangert, skal kretsstyret om mulig bestemme at et nytt 
løp approberes som rankingløp. I motsatt fall teller de 4 beste av 6 løp.  
 
7. Premiering :   
 
2 gavepremier (verdi kr 1.000,-) trekkes ut blant de ungdommer i aldersgruppen 11-20 år i klassene 
under 1.1 og 1.2 som har fullført minst 4 løp. Premiene fordeles med en premie trukket mellom 
jentene, og en premie trukket mellom guttene.  
 
I klassene under pkt. 1.1 og 1.2 blir det premiering til de tre beste, men begrenset til løpere som har 
minst 3 starter i vedkommende klasse.  
 
For løpere i aldersgruppen 11-16 år i klassene under 1.1 og 1.2 blir det premiering til alle som har 
fullført minst 4 løp.  
 
Ved redusert antall løp for den enkelte klasse, skal kravene ifm premiering reduseres 
tilsvarende før premiering foretas. 


