
 

TELEMARKSKARUSELL 2016 - regelverk 

Friidrettskonkurranse i Telemark, todelt konkurranse: individuell konkurranse for jenter og gutter 11 

-16 år, samt klubbkamp 

 

Regelverk/ poengberegning 

Individuell Jenter/ Gutter 

 Deltakere i klasse 11 -16 år 

 Hvert resultat beregnes med tyrvingpoeng 

 Øvelser deles inn i type øvelse – enten løp, kast eller hopp 

 For hver deltaker regnes en total tyrvingpoengsum etter følgende kriterier 

- Inntil tre beste løp 

- Inntil tre beste kast 

- Inntil tre beste hopp 

- Inntil tre beste valgfrie øvelse ( dvs av de øvelser som ikke er brukt i løp, hopp 

eller kast) 

Det betyr i praksis (teoretisk eksempel for å illustrere tolkning) at dersom en deltaker kun er 

med på 12 stk 60m, så vil deltaker få beregnet poeng for de 6 beste løpa. De tre beste 60m 

vil beregnes som løp, mens de tre neste vil beregnes som valgfri øvelse 

 Det settes opp et øvelsesutvalg for hver runde i karusellen. Det er ingen krav til hvilke 

øvelser, eller antall ulike øvelser man er med på, men det er en fordel, både i den individuelle 

konkurransen og i klubbkampen å være med på flest mulig øvelser. I klubbkampen gir alle 

tellende resultater poeng. 

Klubbkonkurransen: 

 Deltakere i klassen 11 -16år 

 I hver klasseøvelse får hvert gyldige resultat poeng etter følgende regel: 

o 1. plass – 6 poeng 

o 2. plass – 5 poeng 

o 3. plass – 4 poeng 

o 4. plass – 3 poeng 

o 5. plass – 2 poeng 

o 6. plass og utover – 1. poeng 

 DNF, DSQ DNS eller 0 i resultat gir ikke plassering, og dermed ingen poeng 

 Poengene summeres opp pr klubb 

 Ved likt resultat gjelder regelen hvor det i det fleste øvelser kåres en vinner ved å bruke 

målfoto, neste beste resultat ( høyde for eksempel) osv. 

o Dersom det ikke kan skilles, blir det delt poeng og plassering 



  


