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Kvalifikation til Regions mesterskabet :

Individuelt

Fri tilmelding blandt de spillere som har spillet min. 5 af turneringens 9 stævner.

Max 96 spillere. Ved tilm. fra flere afgøres deltagelse ud fra rangliste placeringen.

( Mænd og kvinder har ret til 48 pladser hver )

Hold 

Alle klubber er kvalificeret med 1 hold.

Klubberne skal umiddelbart efter sidste turneringsrunde oplyse spillernavnene på holdet.

Disse spillere SKAL have spillet min 5 stævner og skal primært være klubbens 4 højest rangerede spillere.

Klubben sætter selv evt. reserver ind,  af de som har spillet min 5 stævner

Kun disse (klub)hold spiller om Reg. mesterskabet.

Kvalifikation til Danmarks mesterskabet :

Udover reglen om at man skal have spillet min. 5 ud af 9 stævner for at kunne kvalificere sig til DM,

gælder den overordnede regel, at man skal have spillet min. 3 stævner på udebane.

Individuelt fra Ranglisten

Ranglistens nr 1,2 og 3 hos mændene og hos kvinderne er kvalificeret til DM. *

 (Ranglisten vil ved turneringens afslutning kun indeholde spillere som har spillet min 5 stævner.)

I tilfælde af afbud fra disse kvalificeres de næste ( nr 4, 5 etc ) på ranglisten

Individuelt fra Regionsmesterskabet

Reg. Mesterskabernes nr 1,2 og 3 hos mændene og hos kvinderne er kvalificeret til DM

Hvis vindere fra regionsmesterskabet evt  allerede er kvalificeret, eller i tilfælde af afbud, kvalificeres 

de næste ( nr 4, 5 etc ) fra regions mesterskabet.

 I tilfælde af at flere står lige i antal slag, er det den bedste fra ranglisten som går til DM.

Hold fra Ranglisten

Ranglistens nr 1 er kvalificeret *

Hvis vi bliver berettiget til at deltage med 3 hold til DM kvalificeres også ranglistens nr 2

I tilfælde af afbud, kvalificeres den næste klub på ranglisten.

Hold fra Regions mesterskabet

Reg. Mesterskabets nr 1 er kvalificeret

Hvis vinderen fra regionsmesterskabet evt. allerede er kvalificeret, eller i tilfælde af afbud, kvalificeres 

den næste klub fra regions mesterskabet. I tilfælde af at flere står lige, er det den bedste klub fra 

ranglisten som går til DM

*  I tilfælde af, at der er flere som står lige, afgøres DM pladserne ved først at tælle stævne 1. pladser,*  I tilfælde af, at der er flere som står lige, afgøres DM pladserne ved først at tælle stævne 1. pladser,

Den med flest vinder DM pladsen. Står det også lige der, tæller vi 2. pladser o.s.v.  o.s.v.


