Asarums BGK – BGK Linjen – Hjelmsjö BGK inbjuder till…

Sydsvenska Inomhustouren
(Sydtouren)
Deltävlingar
29 okt
Landskrona
26 dec
Vinslöv
18 feb
Asarum

Filt, 4 serier (kval till fjärde varvet)
Filt, 6 serier (julmara)
EB, 5 serier

BGK Linjen
Hjelmsjö BGK
Asarums BGK

Final
11 mar

Filt

BGK Linjen

Landskrona

Gemensamt för samtliga tävlingar
Starttid:

Kl 09.00

Startavgift:

Ungdom 120 kr och övriga klasser 220 kr. Gäller även finalen

Anmälan:

Via HCP Online senast torsdag 24.00 före tävling
Efteranmälan kan göras mot extra 100 kr fram till kl 16.00 dagen innan tävlingen.
Startavgiften skall sättas in på respektive arrangörsklubbs bankgiro.

Klasser:

Ungdomsklasser (samtliga). Klasser kan komma att slås ihop
D-klass
filt: hcp 21-26
EB: hcp 12-16
C-klass
filt: hcp 14-20
EB: hcp 8-11
B-klass
filt: hcp 7-13,9
EB: hcp 4-7
A-Klass Öppen filt: Klass (-2 – 26)
EB: hcp 0-16
OBS! A-ungdom äger även rätt att spela i hcp-klass.

Poängfördelning:

Följer samma poängberäkning som på ÖresundsTouren 2017.

Träning:

Respektive hall skall vara öppen för träning dagen innan tävling mellan
minst kl 10.00 – 17.00. För exakta träningstider – se respektive inbjudan.
Hallägaren behöver inte stänga anläggningen för allmänhet under denna tid.
Fri träning fram till kl 8.55 på speldagen. För träning annan tid tillkommer
träningsavgift.

Priser:

Av startavgiften går 20 kr till finalpotten medan 110 kr delas ut i priser vid
varje deltävling. Resterande 90 kr går till arrangörsklubben (för att bekosta
sanktionsavgift, domare och hallhyra).
Från ungdomarnas startavgift går 40 kr till finalpotten och resterande delas ut i
prispengar.

Final:

De 15 poängmässigt bästa spelare från klasserna A, B, C och D, som spelat minst
2 deltävlingar samt alla ungdomar som deltagit i minst 2 deltävlingar går till final.
Du spelar i samma klass i finalen som i filtdeltävlingarna.
Finalen börjar med 3 serier där de 8 bästa i varje klass går vidare till semifinal.
Semifinalerna och finalen spelas över 1 varv.
Semifinal 1: 1:an, 4:an, 5:an och 8:an
Semifinal 2: 2:an, 3:an, 6:an och 7:an
Final: De 2 bästa från varje semifinal möts i finalen. Vid lika resultat i semifinalen
går den vidare som har bäst placering på de 3 första räknevarven.
Antal finalpriser: 4 st per klass samt alla ungdomar.

Övrigt:

Med reservation för ev ändringar med anledning av deltagarantal m m.

Inbjudningar:

Inbjudan till respektive deltävlingar kommer att finnas på
1) HCP Online (www.hcponline.se)
2) Respektive arrangörsklubbs hemsida (och ev. facebook sida)
3) Hallarnas anslagstavlor

Frågor:

Lena Hansson (uffeolena@spray.se, 070-422 31 58),
Mats Nilsson (spurs1975@hotmail.com, 070-937 00 71), eller
Lars Olsson (lars.olsson@linjen.nu, 070-243 60 23)

