KREDS UNGDOMS MATCH – KUM
Kreds Ungdoms Matchen (KUM) er en årlig dyst hvor ungdomsløbere fra DOFs tre kredse
(Nord, Syd og Øst) dyster mod hinanden i orienteringsløb i både individuelt og stafet.
Der kåres en samlet kredsvinder af både den individuelle konkurrence og på stafetten.
KUM er Dansk Orienterings Forbunds største arrangement udelukkende for ungdomsløbere.
KUM finder sted fra fredag aften til søndag middag. Lørdag løbes der individuelt og søndag
stafet. Hertil er der lørdag aften festmiddag og KUM-fest. Fredag aften og lørdag eftermiddag
er der sociale aktiviteter på tværs af kredsene.
Deltagere:
Alle ungdomsløbere i klasserne H/D11-12 til H/D19-20, der lever op til følgende kriterier har mulighed for at deltage:
•
•
•

Hvis man har deltaget i et af DOFs ungdomskurser/sommerlejr eller i tre åbne løb.
Hvis man kan gennemføre A baner i sin respektive klasse - undtagen for H/D16-20
hvor der også er mulighed for at deltage på en mellemsvær bane.
Man skal være fyldt min. 11 år i indeværende sæson

Individuelt:
Klasser og vindertid:
Klasse
D
D
D
D
D
D
H
H
H
H
H
H

11-12
13-14
15-16
16+
17-18
19-20
11-12
13-14
15-16
16+
17-18
19-20

Sværhedsgrad
Let
Mellemsvær
Svær
Mellemsvær
Svær
Svær
Let
Mellemsvær
Svær
Mellemsvær
Svær
Svær

Vindertid i minutter
20
25
35
30
40
45
20
25
35
30
40
45

Startrækkefølge:
Så vidt muligt arrangeres startrækkefølgen så løbere fra de tre forskellige kredse starter skiftevis mellem hinanden. To løbere fra samme kreds må ikke starte lige efter hinanden.
Pointberegning:
• Der løbes alle mod alle på hver bane der regnes ikke i matcher. Det vil sige det er den
samlede placering på banen som udløser point.

•
•
•
•
•

•

Point til gennemførte gives efter følgende model: Nummer 1 får 15 point, nummer 2 får
12 point, nummer 3 får 10 point, derefter 9,8,7,6,5,4,3,2,1 point.
Maksimalt 4 løbere fra hver kreds kan tælle point på hver bane.
To tællende løbere med samme tid får hver halvdelen af de samlede point for deres og
den efterfølgende placering (ex delt førsteplads: (15+12)/2 = 13,5 point hver).
Dermed uddeles maksimalt 82 point pr. bane (mindre hvis alle kredse ikke har fire gennemførende) og én kreds kan maksimalt få 46 point pr. bane.
Banerne H16+ Mellemsvær og D16+ Mellemsvær er undtaget fra ovenstående. Her uddeles der 1 point til gennemførende løbere – dog maksimalt til 4 løbere pr. kreds pr.
bane.
Den kreds der opnår samlet flest på point på alle baner vinder årets KUM-individuelt.

Stafet:
KUM Stafetten afvikles som en stafet over 5 ture. Hver kreds stiller så mange kreds hold som
muligt. Alle hold dyster mod hinanden.
Ture og klassefordeling:
1. Tur, svær ca. 30-35 min. H15-16 + H17-18 + H19-20
2. Tur, let ca. 15 min. H11-12 + D11-12
3. Tur, ml. svær ca. 20-25 min. H13-14 + D13-14 + H15-16 + D15-16
4. Tur, let ca. 20 min. H11-12 + H13-14 + D11-12 + D13-14
5. Tur, svær, ca. 25-30 min. D15-16 + D17-18 + D19-20
Der skal være mindst to piger på hvert hold.
Der stilles så mange hold som muligt fra kredsen indenfor de fastsatte aldersklasser for de fem
ture.
Hvis ikke det er muligt at lave samtlige hold ud fra ovenstående, så benyttes en af nedenstående muligheder. Disse hold indgår også som en del af den samlede konkurrence, men hver
kreds bør sætte holdene så disse hold ikke forventes at blive blandt kredsens tre bedste hold:
1. Der laves hold på tværs af kredsene med de løbere der endnu ikke har et hold.
2. Det tillades at enkelte ture løbes af en leder for at fuldende holdet (Det forventes at lederen i så fald ikke løber turen hurtigere end ca. de 10 hurtigste u-løbere på samme
tur)
3. Det tillades at enkelte ture løbes af en løber der har løbet en tidligere tur på et andet
hold (Det forventes at løberen i så fald ikke løber turen hurtigere end ca. de 10 hurtigste u-løbere på samme tur)
4. Duplering af enkelte ture. Dvs. flere løbere sættes ind på en given tur på et allerede
etableret hold. Alle løberne på en given tur får et kort, når den forrige tur kommer ind,
og den første løber i mål sender næste tur afsted. Dette kræver at hver løber får udleveret en brik.

Vinder af stafetten er det kreds-hold der først gennemfører og hvor holdsammensætningen
lever op til de fastsatte kriterier klasse og banefordeling.
Efterstart: Af hensyn til løbernes hjemtransport bør evt. efterstart afvikles tidligst muligt, dog
senest 2½ time efter første start.

