
POKALKAMPREGLER I BERGENSREGIONEN 
Sist endret på det regionale lagledermøtet 16.11.2015 

1. 7 løp skal i sesongen inngå som løp i pokalkampen. I det endelige poengsammendraget skal alle

poengsummer for det enkelte lag summeres. Det regionale lagledermøtet fastsetter arrangør og dato 

for de 7 løpsarrangementene, som bør fordeles over både vår og høstsesongen. Pokalkampløpene 

innplasseres på HOKs terminliste som nærløp i Bergensregionen. Løpene er åpne for alle, men kun 

HOKs løpere kan ta poeng. 

2. Løyper/poeng

Km Nivå Klasser Merknad 

1,5 N D/H-10N, D11-12N  

D13-16N, H11-12N, 

H13-16N 

Åpen N 

Kan ha følge.       

Får kartet på forhånd. 

N-nivå: Postene ligger PÅ ledelinjene. 

Kan legges som 3-5 sløyfer (Urb-O 

style) i stedet for en enkelt løype. 

Løpere som har fullført minst en sløyfe 

skal stå som fullført/godkjent i 

resultatlista 

2 C D-10, H-10 

D11-13, H11-13 

Åpen C  

Får kartet på forhånd. 

Denne løypen må være C-nivå. Bedre 

for lett enn for vanskelig. 

(Ledelinjer på strekkene med postene 

plassert litt ved siden av ledelinjene.) 

2,5-3 B D12-16, D50-, D65-, 

H12-14 

Åpen B 

Kartet 1 min på forhånd 

3-3,5 A H15-16, D17-, H50-, 

H65- 

Åpen AK 

Kart i startøyeblikk 

4-6 A H17-, D19- Kart i startøyeblikk 

Fra og med 2015 vil det bli gitt løperpoeng i alle klasser, løperpoengene bli regnet ut og vist i Eventor, i 

individuell løperanking teller kun de 5 beste poengene mens i lagkonkurransen teller alle løpene.       

Poeng blir gitt etter følgende modell: 

 10-8-6-5-4-3-2-1-1-1 … etc i klasser fra 17 år og oppover.

 10-8-6-5-4-3-2-2-2-2 … etc i klasser fra 11-16 år (ikke nybegynnere)

 2 poeng til alle fullførende i klasser opp til 10 år samt nybegynnerklasser.

 1 poeng til alle fullførende i Åpne klasser (også Åpen N)



Prinsipp: 

1. Oppmuntre til å komme seg videre i systemet fra nybegynnerløype. 
2. Voksne kan være ”skygge” men skal ikke hjelpe barna til mange poeng i C-løypen!  
3. NB!  Pokalkampen skal være et rekrutteringsløp der løypene til de yngste vektlegges. 

 

 

Ved lik tid, gis poeng i forhold til plassiffer i klassen (ved delt bestetid i klassen får f.eks. 

begge/alle som har bestetid 10 poeng). Løpere som ikke fullfører (disk., brutt...) får ikke 

poeng i vedkommende løp. Løperpoengene summeres til en total poengsum for hvert lag. 

Dette blir lagets poengsum i vedkommende løpsarrangement som teller i totalsammendraget 

ved sesongslutt (jfr. punkt 1). 

 

3. Dersom en eller flere klasser blir annullert, får alle startende i vedkommende klasse(r) 

“frammøtepoeng”, 2 eller 1 poeng. Dersom et helt løpsarrangement blir annullert, avgjør 

regionrådet om poeng skal tildeles i henhold til dette punktet, eller om det skal settes opp og 

arrangeres et erstatningsløp. Dersom det arrangeres et slikt erstatningsløp teller det annullerte 

løpet ikke som grunnlag for individuell sammenlagtpremiering (jfr. punkt 6). 

 

4. Vinnerlaget i den årlige pokalkampen får et napp i en vandrepokal. Regionrådet deler ut 

denne ved sesongslutt. Pokalen vinnes til odel og eie etter 5. napp. 

 

5. Størrelsen på startkontingenten vil hvert år bli bestemt av det regionale lagledermøtet, men 

kan bli justert før første løp om det kommer endringer fra forbundet som påvirker løpsavgift 

etc. Det regionale lagledermøtet fastsetter også hvor stor del av startkontingenten som skal 

betales inn til regionrådet som premietilskudd og hvor mye lagene evt. skal betale i 

administrasjonstillegg. Regionrådet sender regning til lagene. 

 

6. Ved sesongslutt deles ut individuell premie til løpere fra Bergensregionen, de 3 beste i 

klassene D11-13, H11-13, D12-16, H12-14 og H15-16 (basert på den individuelle 

løperrankingen) samt alle under 17 år som har deltatt i minst 3 av løpene. Regionrådet har 

ansvar for denne individuelle premieringen. 

 

7. Regionrådet peker ut og bekjentgjør for løpsarrangørene hvem som er årets poengregner. 

Løpsarrangørene må legge ut komplette resultatlister (inkl. disk og brutt) i Eventor senest 2 

dager etter løpet. Dersom løpsarrangøren retter opp resultatlistene etter at de første gang er 

gjort tilgjengelige på nettet, må poengregneren få eksplisitt melding om hvilke(n) endring(er) 

som er gjort. Løper- og lagspoeng regnes ut og kunngjøres i Eventor snarest mulig, normalt 

samme uke som løpet er arrangert. 

 

8. Disse reglene kan endres av det regionale lagledermøtet. Reglene kan likevel ikke endres i 

løpet av sesongen. 

 


