Stockholmsdistriktets riktlinjer för prioriteringar

Prioritering av åkare vid för många anmälda i
Stockholmsdistriktets klubbtävlingar
1) Åkare i Stockholmsdistriktet prioriteras alltid först.
2) Alla åkare (från Stockholm) från de klasser som är tilldelade tävlingen prioriteras.
3) Arrangerande klubb avgör vilka reservklasser som deltar på tävlingen om plats finns*
4) Fördelning av platser i reservklasser när inte alla anmälda åkare får plats; Varje åkare
ska vid varje tillfälle ha samma chans att komma med på tävlingen. Anmälande klubbs
prioritering av åkarna inom klassen ska respekteras**
5) Om det finns platser kvar kan åkare från andra distrikt prioriteras.
Prioriteringsordningen gäller för åkare som är anmälda i tid till tävlingen. Efteranmälda
åkare hanteras endast i mån av plats. Vid anmälan till tävling skall anmälande klubb
prioritera åkarna inom respektive tävlingsklass!
*Avstämning av höstens tävlingar inklusive reservklasser kommer att göras runt
årsskiftet för att säkerställa att alla åkare får så bra möjlighet till tävlingar som möjligt.
**Tillvägagångssätt: Platserna fördelas genom lottning. Vid lottning är det klubbens
namn som står på lotterna. När en klubbs namn har dragits så får nästa åkare på tur från
klubben en plats på tävlingen, se exempel. OBS! Se nedan för prioritering av
arrangerande klubbs åkare.

Exempel vid lottning:
Förutsättningar: Klassen har plats för 12 åkare. Anmälda åkare är;

•

4 st från Klubb A

•

6 st från Klubb B

•

7 st från Klubb C

1. Gör 17 lotter, 4 st för Klubb A, 6 st för Klubb B och 7 st för Klubb C.
2. Dra en lott. (Säg att det står Klubb B på den.)
3. Sätt upp den högst prioriterade åkaren från klubben på listan. (Klubb B, åkare 1)
4. Upprepa punkt 2. och 3. tills alla åkare står på listan och lotterna är slut.
5. Dra ett streck efter den 12:e åkaren. De över sträcket har fått en plats i klassen. De
under strecket utgör reservlistan.

Den här metoden gör att alla åkare, oavsett klubb har samma chans att komma med på
tävlingen. Det är enbart tränarens prioritering inom klubben som relativt sett påverkar
åkarens chanser.

Prioritering av arrangerande klubbs egna åkare
För att de klubbar som arrangerar tävling ska ha möjlighet att få med sina egna åkare i
reservklasserna har Stockholmsdistriktet beslutat om följande riktlinjer:
• Max 1/4 av platserna för respektive klass sätts undan till arrangerande klubb innan
lottning av de övriga platserna sker.
I en klass med 16 åkare skulle det innebära följande:

•

4 till arrangerande förening (om de har så många åkare anmälda förstås)

•

12 platser lottas fram enligt tidigare förslag.

•

Om arrangören bara har 2 åkare lottas de övriga 14 ordinarie platserna.

•

Om arrangören har 5 åkare är den 5:e platsen med i lottningen som vanligt.

•

Om antalet anmälda är exempelvis 30 och reservlista upprättas med 14 åkare så
placeras arrangörens åkare som inte kom med i lottningen överst på reservlistan.

Stjärntävlingar
För stjärntävlingar gäller samma riktlinjer för prioritering som för klubbtävlingar men
ingen fördelning av klasser kommer att göras centralt. Tips för att fylla tävlingarna är att
bjuda in även B-åkare i mån av plats.

