Hällefors Yxkastare
Inbjudan samt PM
Hällefors yxkastare har nöjet att bjuda in till rankingtävlingar under
helgen 3-4 september vid arenan V:a Gäddsjön.

Lördag den 3 september med start klockan 9,45 maraton
Ett provkast före första serien
Tävlings start klockan 9,45 med den första gruppen därefter beräknas
45 minuter mellan grupperna. 60 kast per deltagare. Ett provkast före
första serien för alla.
Klasser: Herrar och Damer.
Startavgift; 100 kronor.
Startgrupperna kommer att läggas ut på förbundets hemsida senast
den 2:a september.
Rankingpoängen tas med till Super Cupen som deltävling 1.
Direkt efter maraton tävlingen startar varje grupp från maraton med
samma startordning på jaktstigen. Det är en slinga på cirka 1,5
kilometer med sex stationer. Sammanlagt blir det 36 kast på stigen,
varje kastare har rätt att kasta ett provkast före första kastet i serien.
Detta ska kastare tala om för den som sköter protokollet innan första
kastet kastas om det är provkast eller till serien. Något krävande
promenad då stigen följer vandringsleden Silverleden.
Klasser: Herrar och Damer
Startavgift: 100 kronor
Ranking poängen tas med till Super Cupen som deltävling 2.

Söndag den 4 september
Utslagstävlingen med start klockan 9,30.
Ett provkast före första serien.
Utslagstävlingen: 2X6 kast för kvalifikation därefter uppdelning i
grupper med sex kastare i varje grupp varav den med lägsta poängen
faller bort till det är en kvar i gruppen. Tre kast varje utslags omgång.
Då det är sex kastare kvar blir det en final mellan dessa finalen är på
6 kast var för varje kastare. Antalet i finalen kan variera beroende på
antalet kastare i varje klass.
Utslags omgångarna är på tre kast varje gång och börjar det från noll.
Klasser: Herrar och Damer
Startavgift: 100 kronor
Ranking Poängen tas med till Super Cupen som deltävling 3.
O B S Rankingen är på samtliga kast i tävlingen.

Crössens Special med start c:a klockan 13,30
Ranking tävling med 24 kast. Grundomgång 2X6 kast där den högsta
serien tas med och adderas till serie 3 och 4. Som utgör resultatlistan
för tävlingen. Rankingen räknas på samtliga 24 kast.
Ett provkast före första serien
Klasser: Herrar och Damer
Start avgift 100 kronor
Ranking poängen tas med till Super Cupen som deltävling 4

Super Cupen: Ranking poängen från samtliga deltävlingar som
kastare deltagit i räknas samman och divideras med antalet tävlingar.

Prisutdelning efter sista tävlingen
Pris till högsta enskilda serie i maraton tävlingen för damer
och herrar. Vid lika poäng blir det särkast mellan de
inblandade,
Super Cupen
Hederspris till segrarna i klasserna herrar och damer.
Om två kastare från samma klass har samma rankingpoäng
blir det jaktstigens sjätte station som avgör placeringen.
ÖVRIGT
Under söndagen mellan tävlingarna kommer vi göra ett
kortare uppehåll för de som vill åka och äta något.
Ingen servering kommer finnas på kastplatsen.
Betalning med Svisch önskas.
Boende kan bokas genom Boking.com
Hällefors med omnejd.
Anmälan till tävlingarna senast den 1:a september
Anmälan skickas till: yxeric2020@gmail.com
Eller på telefon: 070 681 28 88

