Åland-Åbolandskampen regler, gäller fr.o.m. 1.1.2021.
Klasser i kampen:
D21, D20, D18, D16, D14, D12, D40, D50, D60, D70.
H21, H20, H18, H16, H14, H12, H40, H50, H60, H70, H80.
Klasser utanför kampen, men där deltagande räknas med i den officiella statistiken:
D10, H10, Motionsklasser.
Även tävlingsledaren och banläggaren räknas med i deltagarstatistiken.
I lagtävlingen räknas:
Klassgrupp (bana)
H21, H20
H40, H18
H50
H60
H70

Antal
1
1
1
1
1

Klassgrupp
D21, D20
D40, D18
D50
D60

Antal
1
1
1
1

Klassgrupp
D16, H16
D14, H14
D12, H12
D70, H80

Antal
1
1
1
1

Totalt antal deltagare per lag: 13

Poängberäkning:
De bästa tiderna per klassgrupp (= bana) och lagdeltagare räknas:
• 2 poäng till den bästa tiden och 1 poäng till den därpå följande tiden. För eventuell
utebliven deltagare ges 0 poäng.
• Segrande lag är lag med sammanlagda högsta poängtal. Maxpoäng 26.
• Vid lika lagpoäng avgör antalet individuella segrar i lagtävlingens klasser.
• Vid lika lagpoäng och lika antal individuella segrar i lagtävlingens klassgrupper avgör
summan av tiderna i klassgrupperna H21/H20 och D21/D20.
• Vid lika lagpoäng och lika antal individuella segrar samt lika totaltid i huvudklasserna
avgör lotten.
Rätt att delta i kampen:
•
•
•
•

Landskapet i kampen utgörs av de FSO-anslutna föreningarna inom landskapet Åland
eller Åboland.
Deltagarna rekryteras bland föreningarnas medlemmar och bildar tillsammans
landskapets lag.
Rätt att delta i kampen har person som är medlem i en FSO-ansluten förening.
För deltagande fordras inte licens och var och en tävlar på eget ansvar.

Med förbehåll för ändringar efter samråd med representanter från båda lagen.

Utmärkelser för de som deltagit jämna 10-tal gånger:
10 år sköter Åland - fat
20 år sköter Åboland - älg
30 år sköter Åboland - vas?
40 år sköter Åland - lämplig utmärkelse
50 år, 60 år, 70 år sköter arrangerande förening – (något lämpligt?)

