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1. Det spilles i 6 puljer med 4-5 lag innledningsvis. Kampene skal avvikles i perioden 

1.november til 29. mars. De to beste lagene i hver pulje går til A-sluttspill, mens de 
fra 3.-5. plass går til B-sluttspill som spilles 18.-19. april. 
Hvis ett lag kvalifiserer seg til A-sluttspillet og trekker seg går plassen til beste  
treer fra puljespillet.  
 

2. Førstnevnte lag i kampoppsettet er arrangør, og tar kontakt med motstander for å 
avtale kampdato og sted.  
Hvert lag kan benytte inntil 6 spillere i turneringen. Hvis ett lag skulle få problemer 
med å stille lag av forskjellige grunner, kan turneringsleder gi dispensasjon med 
forutsetning at spilleren ikke har spilt på andre lag i turneringen. 
Kamper som ikke er spilt innen tidsfristen d.v.s. 29.mars ender 0 – 0. 
Hvis ett lag trekker seg fra kamp vil det skadelidende lag tildeles gjennomsnittet av 
egne oppnådde VP for spilte kamper, dog minst 17 VP. 

 
3. I puljespillet spilles det kamper med 32 spill. Sluttspillet spilles som monrad 

lagturnering med 12 spills kamper. 
Det seirende lag sender underskrevet lister fra begge bord til turneringsleder 
når kamp er spilt. Dette for å ajourføre tabeller og registrere kretspoeng. 
Ved seier i puljespillet tildeles 5 KP til hver spiller og 3 KP ved uavgjort. 
I sluttspillet tildeles 4 KP til hver spiller for seier i A-sluttspillet og 3 KP 
til hver spiller i B-sluttspillet. I tillegg kommer bonus i.h.t. gjeldende 
tabeller for både gruppespill og sluttspill. 

 
       4. For at tittel, premie og bonus skal kunne tildeles en spiller må han ha spilt 

minst 1/3 av kampene. Maksimum 6 spillere kan få tittel, premie og bonus. 
Vinnerne av A-sluttspillet er årets kretsmester for lag. 
Det blir premiering i både A og B-sluttspillet. 

 
       5. Kretsstyret har oppnevnt Geir Enge som turneringsleder og han har ansvaret 

for gjennomføringen av turneringen. 
Kretsens autorisasjonsutvalg er appellutvalg ved eventuelle tvister 
 


