Mälardalen DM Mixed dubbel 2019- 2020
Officiellt spelprogram med lottning, speltider, ban- och stenfördelning.
Fördelning av sista sten i första omgången i matcherna märks med *.
Sista sten i första matchpass bestäms via lottning.

Sundbyberg 18-19 januari 2020
Träning 9:00 – 9:10 (Lag som står till vänster) OBS – både lördag och söndag
Träning 9:10 – 9:20 (Lag som står till höger) OBS – både lördag och söndag
Lördag kl 09:30
1.
2.

Roos, Eriksson/Amatörerna
Wranå, Wranå/Sundbyberg

-

Andersson, Eklöv/Sundbyberg
Sellberg, Aspengren/Djursholm

TEEDRAGNING för samtliga lag efter första matchpass
Lördag kl 13:00
1.
2.

* Wranå, Wranå/Sundbyberg
* Sellberg, Aspengren/Djursholm

Roos, Eriksson/Amatörerna
Andersson, Eklöv/Sundbyberg

Lördag kl 16:30
1.
2.

* Andersson, Eklöv/Sundbyberg
* Roos, Eriksson/Amatörerna

Wranå, Wranå/Sundbyberg
Sellberg, Aspengren/Djursholm

Söndag

Söndag
09:30

13:00

2:a i grundserien *

Bana 1
U1
3:a i grundserien
Bana 2

1
2

1:a i grundserien *

Bana 2
U2
4:a i grundserien

U1
Bana 1

3

U2
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Lag
Roos,
Eriksson
Andersson,
2
Eklöv
Wranå,
3
Wranå
Sellberg,
4
Aspengren
1

1
Amatörerna
Sundbyberg
Sundbyberg
Djursholm
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Poäng Tee Plac

Viktig information
Här kommer några viktiga saker att tänka på vid spel i Mälardalens
divisionsspel:
• Alla matcher ska avgöras.
• Lag som står först på protokollet spelar med stenfärg som är överst
på poängtavlan.
• Spelare tillåts att spela med Spelkö, förutsatt att spelkön används
vid varje sten av spelaren hela matchen.
o Vid spel med spelkö ska stenen lämna kön innan spelaren gått över tee-linjen.
Spelaren ska gå med stenen i en rak linje från hack mot riktmärke/spelpunkt.

• Samtliga lag ansvarar för att innan match startar fylla i
laguppställningen på protokollet.
• Vinnande lag ansvarar för att protokollet är rätt ifyllt, dvs. att rätt
lag står som vinnare. Det är det till MCF inskickade protokollet
som gäller som resultat i matchen.
• Håll speltempo!
Det icke spelande lag ska vara placerad vid första hogglinjen
(spelare som ska lägga sten kan stå bakom hacket) och när spelande
lags sten passerat hogg, åka ner till hack och förbereda sitt spel.
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
1
2
3
4

Klubb
Amatörerna
Sundbyberg
Sundbyberg
Djursholm

Göran Roos
Micke Andersson
Mats Wranå
Joakim Sellberg

Mälardalen DM Mixed dubbel 2019 – 2020

Anneli Eriksson
Nina Eklöv
Monika Wranå
Lottie Aspengren
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Tävlingsbestämmelser

Tävlingsledning

Jeff Martin

076-171 9023

Kansli

Evy Gustafsson

070-774 2809

− Matcherna spelas i 8 omgångar.
− SCF:s spel- och ordningsregler gäller.
− Tävlingen spelas med vanliga mixed-dubbelregler.
− Vunnen match ger 1 poäng och förlorad 0 poäng.
− För rangordning i grundserien räknas:
a
Flest poäng i serien
b
Högsta poäng vid inbördes möte/n mellan berörda lag,
c
Vinst vid dragning till tee enligt SCF:s tävlingsbestämmelser.
− Tee-dragning sker efter första matchpass.
− Träning på utsatta tider på både lördag och söndag!

Slutspelet

− Laget som rankade högre i grundserien få sista sten i första omgången i både semifinalen och
finalen/bronsmatchen.
− I semifinalen, ska laget utan sista sten bestämma stenfärgen.
− I finalen och bronsmatchen, ska laget som spelade på samma bana i semifinalen byta stenfärg.
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