Tävlingsbestämmelser
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Coronaanpassningar
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-

-

-

-

Max 32 spelare kan delta i en (1) tävling som arrangeras av en (1) arrangör på en (1) plats.
o Kan vara en klass med 16 lag eller en combo av klasser där som flest 16 lag totalt
deltar.
o Challenger kan arrangeras med en klass på en dag av en arrangör eller två klasser
med 8 lag var. Från § 6.4.
o Challenger med 8 lag genomförs med två grupper som spelar med det ”modifierade
gruppspelet” det nya gruppspelet. § 24.
Undantag från max 32 spelare (ovan) kan ges till arrangör som med giltigt polistillstånd
genomför tävling på en tydligt avgränsad arena utan publik och som enligt polistillståndet
inte är en offentlig tillställning. Polistillståndet ska delges Tävlingsledningen (TL) senast två
veckor innan tävling.
Deadline för anmälan till Challenger är måndagar kl 22.00. Ett undantag sker inför den 14 juni
då deadline för anmälan sätts till tisdag kl 22.00. Detta för att det ska bli längre tid från det
att beslut är kommunicerade till dess att anmälningslösningen stängs. § 6.1.
Medicinskt protokoll ska godkännas av arrangör innan turneringsstart.
Riskbedömningsverktyget (FHM:s) ska användas och skickas in till TL innan turneringsstart.
TP 2 avslutas efter midsommar.
TP 3 påbörjas därefter och rullar det på med samma längd på tävlingsperioderna men med
ny numrering.
Totalt sett blir det 12 tävlingsperioder under 2020.
Stryka 6.5, 6.6 i tävlingsbestämmelserna dvs SBT.
Stryka 6.4 om garantiplatser till touren dvs mellan Challenger och SBT.
Arrangör tillåts ej skapa flera parallella tävlingar i syfte att kringgå den övergripande 50pesonersbegränsningen, utan ska söka polistillstånd och planera som om en normalsituation
rått.
Ersätta SBT med elittävlingar med rankingpoäng enligt skalan för SBT 4.
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