RETNINGSLINJER FOR MOT.TV-LØPENE 2014 pr 08.04.14

1. Forventninger til arrangøren av
MOT.TV-løp
1.1 Speakertjeneste
Det er ønskelig at arrangørens spakertjeneste
også kan brukes til å formidle resultater m.m.
i forbindelse med MOT.TV.

1.2 Løyper
Løyper som er tilpasset årsklassene der
følgende er tilfredsstilt:
a. 2 minutter startintervall.
b. Løypelegger skal før løpsdagen vise
MOT.TVs koordinatorer løypene slik at de skal kunne plukke ut strekk i kåringen
av «beste klatrer» og eventuelt «beste sprinter». MOT.TVs koordinatorer tar
kontakt med løypelegger. MOT.TV-løperne bør løpe med startnummer for enklere
oppfølging underveis.

1.3 Resultater
Arrangøren formidler resultater elektronisk samme dag som løpet. MOT.TV har som
målsetning å formidle poengberegning for løpet samt sammenlagtresultater i de 3
kategoriene i løpet av 24 timer etter at løp er gjennomført.
Trøyevinnerne markeres ved utdeling av trøyer på påfølgende løp.
I finalen klargjøres og overleveres resultater og strekktider til representant fra MOT.TV
så fort som mulig slik at poenger kan beregnes og utdeling av trøyer til odel og eie kan
foretas ifm. premieutdeling.

1.4 Siste løp= Finale
a. MOT.TV finalene skal i 2014 arrangeres som fellesstart.
b. Løypene skal være gaflet.

2. Rangering av løperne
2.1 Poeng i enkeltløp
Det deles ut poeng i de 3 trøyekategoriene etter hvert løp etter følgende skala:
100 – 80 – 60 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 26 – 22 for hhv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10
plass. Øvrige løpere som gjennomfører løpet får 20 poeng i hver kategori. Løpere som
diskvalifiseres får 10 poeng.
Løpere som er diskvalifisert, men som har registrert tid på de aktuelle strekkene i klatreog/eller sprintkonkurransen vil konkurrere om poeng.

Løpere som får godkjent gjennomført løp men ikke har registrert tid på poenggivende
strekk, får poeng i klatre- og/eller sprintkonkurransen etter totalplassering i klassen. For
eksempel hvis denne løperen kommer på 4 plass i klassen etter totalplassering i et løp vil
2 løpere få 50 poeng i klatre- og/eller sprintkonkurransen.
Det deles ut dobbelt poeng i finalen.

2.2 Trøyer
En løper kan kun inneha og vinne en trøye. Hvis en løper resultatmessig er kvalifisert for
flere trøyer, vil trøyer deles ut etter følgende rangering:




Gul Trøye (beste løper)
Blå trøye (beste klatrer)
Grønn trøye (beste sprinter)

2.3 Rangering
Løperen som leder sammenlagt på poeng løper med gul trøye i påfølgende løp. Vinner av
det enkelte klatrestrekket løper med blå trøye påfølgende løp. Vinner av det enkelte
spurtstrekket løper med grønn trøye påfølgende løp. Se 2.4 for sammenlagtseier.
Hvis to løpere står likt rangert underveis eller etter finalen i konkurransen om en av
trøyene vil den yngste løperen rangeres først.

2.4 Sammenlagtseier
En forutsetning for å konkurrere om sammenlagtseier er deltagelse i minst 2 løp +
finalen.
Sammenlagtseier i løps-, klatre- og sprintkategoriene kåres etter finalen, og er basert på
poengsum den enkelte løper har oppnådd i sine 3 beste løp + finalen.

3. Klatrer- og sprintkonkurransene
MOT.TV-representantene skal plukke ut strekk som skal være tellende i kåringen av
”beste klatrer». Strekket for ”beste klatrer” bør primært være et strekk med stigning
eller kupering, i flate løyper kan det være et langstrekk.
”Beste sprinter” skal kåres på grunnlag av siste strekk inn mot mål.
Det skal ikke opplyses på forhånd hva som er klatrestrekk og hva som er sprintstrekk.

4. Tvilstilfeller
Hvis det oppstår tvilstilfeller ifm rangering, resultater eller andre avvik underveis foretas
vurdering og endelig beslutning tas av:
Løpskoordinatorer MOT.TV (Eli Sæterdal/Arne Nåtedal)
Representant MOT.TV Telemark (Inger Styrvold)
Representant MOT.TV Vestfold (Berit Horvei)
Løpsleder i gjeldende løp

