
157XCC RST kommer inte sammanställa resultaten ifrån motionsklasserna i en total
toursammanställning. 
Vi säkerställer så att det finns låneskidor till alla de som vill delta i tävlingsklassen. Vill du åka
flera av loppen får du gärna i förväg meddela Axel Swahn, projektledare för 157XCC RST här.
Priser för 157XCC RST presenteras vid ett senare tillfälle. Prisutdelning sker i samband med
den avslutande tävlingen, 157XCC OPEN. 
De som deltar i tourens alla tävlingar får en fin gift box efter sista tävlingen. 
Om du har frågor och/eller synpunkter rörande resultat och poäng som visas på denna sida är
du välkommen att höra av dig till Axel Swahn, se kontaktuppgifter nedan.
Som du förstår är många parter inblandade i rutinerna att ta fram det som visas på denna sajt.
Du får snabbast hjälp om du följer nedanstående tumregler:

Alla felaktigheter som rör ett visst lopp (fel placering, fel tid, fel klubb, du saknas helt etc)
tar du med respektive lopp. Undantag från detta är om du fått fel poäng i ett visst lopp, det
tar du direkt med 157XCC RST, se kontaktinfo nedan.
Alla felaktigheter som rör poäng, poängsammanställning eller statistik tar du med 157XCC
RST, se kontaktinfo nedan.
Har du synpunkter på 157XCC RST regler eller poängsystem tar du det med 157XCC
RSTs projektledare, Axel Swahn, se kontaktinfo nedan.
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Regler 157XCC ROLLERSKITOUR
157XCC ROLLERSKITOUR (157XCC RST) avgörs i en tävlingsklass som sammanställs efter
varje tävling och avslutas med 157XCC OPEN. 
Tävlingsklassen i 157XCC RST är från 17 år och uppåt. Åldersklasser ej inkluderat och
kommer inte sammanställas var klass för sig. 
Tävlingsklassen i 157XCC RST kommer inkludera en ungdomstävling för herrar och damer,
17–20 år  (2003-2006). 
Poängsystem i tävlingsklassen och ungdomstävling, 1:a – 50:e plats 100, 90, 80, 75, 70, 67,
64, 61, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, o.s.v.
 I fallet med dött lopp mellan två tävlande kommer poängen att läggas ihop och delas med två
(t.ex. i ett dött lopp för 1:a och 2:a platser kommer båda tävlanden att få (100+90)/2=95
poäng).
Om två eller flera idrottare får samma antal poäng efter finaltävlingen, är vinnaren den
idrottare som har:

Det högsta antalet individuella tour-vinster under säsongen.
De bästa resultaten (dvs. flest 2:a platser, flest 3:e platser, etc.).

Ledarvästar delas ut innan start för respektive tävling. Kommer inte ledaren till start åker den
idrottare som ligger närmast efter i den totala tour-sammanställningen
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Tävlingsklass

Kontaktuppgifter
Axel Swahn, projektledare 157XCC ROLLERSKITOUR, axel.swahn@157XCC.com
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