NyGammalt – en halländsk simultan tävling
Sammanfattning

I tävlingen ska en spelare med max 10 Mp (per den 31/8) spela tillsammans med en
spelare som bör ha minst 10 Mp. Fem simulantävlingar ordnas under säsongen, varav de
tre bästa tävlingarna (procentuella resultaten) räknas. Till finalen går de 24 bästa
spelarna från de två kategorierna (mindre än 10 Mp resp mer än 10 Mp).
Meddela Henrik Johansson i god tid när klubben ordnar sina heat.

Regler

1. Varje klubb som önskar att delta i denna simultantävling ordnar ett heat på valfri
dag under den angivna veckan. Tävlingen spelas med handicap över 20 brickor.
2. Rätt att delta i tävlingen är de par, vars en spelare har upptill 10 Mp per den 31
augusti. Den andra spelaren bör helst ha minst 10 Mp. Du har rätt att spela med
samma partner i alla deltävlingar eller med olika partners i samtliga deltävlingar.
3. När den lokala tävlingen är genomförd skickas en mc2-fil till
janne.troedsson@gmail.com som sedan ställer samman hallandsresultatet och
rapporterar tävlingen till SBF.
4. Totalt spelas 5 heat under perioden oktober – mars.
5. Om Du inte kan delta på Din klubbs speltillfälle, kan Du spela på valfri klubb som
ordnar ett heat. Dock får Du inte spela två gånger i samma heat.
6. De tre bästa procentuella resultaten räknas samman och de 24 bästa spelarna
från de båda kategorierna bjuds sedan in till en gemensam tävling i april.
7. Finaltävlingen spelas som en individuell barometer över 24 brickor med ett
gemensamt system och med hcp. Priser utgår till de bäst placerade spelarna.
8. Varje klubb bestämmer spelavgiften vid de lokala heaten. I finalen är
startavgiften 50.-/ spelare (exkl mat och fika).
9. De lokala heatresultaten ska inte rapporteras in till SBF utan detta gör den
ansvarige för tävlingen via sin klubb eller HBF. HBF betalar spelavgiften.

Speldagar
Heat
Heat
Heat
Heat
Heat

1 – vecka 1-7 oktober
2 – vecka 12-18 november
3 – vecka 10-16 december
4 – vecka 14-20 januari
5 – vecka 25 feb -4 mars

Finalen spelas söndagen den 28 april.
Frågor till:
Christer Grähs
christer.grahs@hylte.se

Henrik Johansson
henrik.j.johansson@ncc.se

