Inbjudan till Yngre juniortävling

Hernoesand Classic

Härnösand 20-22 januari 2017

Härnösands curlingklubb bjuder in till återstarten av Hernoesand classic, nu som
en renodlad curlingtävling för yngre juniorer och öppen för alla nationaliteter.
Tävlingen är den 20-22 januari 2017.

Arrangör: Härnösands Curlingklubb
Anmälan via mail: harnosandcurling@gmail.com senast 20/12 2016
Information: Tävlingsledare Anders Engelholm 073-031 44 91.

Hernoesand Classic
Härnösand 22-24 januari 2016

Tävlingsregler: Samtliga matcher spelas i sex omgångar (vid stort antal anmälda lag
spelas färre omgångar per match). Det kan komma att bli tidsbundna matcher till 15
min per omgång och när klocka ljuder får bara påbörjad omgång slutföras (klockan
ljuder när 10 minuter kvarstår). Exempel om 6 omgångar så går signal efter 80 minuter av spelad tid.
Turneringen spelas som en rak serie, i grupper, där alla lag möter alla. 2 p vinst, 1 p
oavgjort. Teedragning efter första match. Hammaren är förlottad. Laget bestämmer
spelordning. Slutspel i rak serie utifrån placering från gruppspel.
Särskiljning vid lika matchpoäng: Först räknas inbördes möte, sedan teedragning.
(Reservation för ändringar beroende på antalet anmälda lag).
Registrering: Curlingarenan från kl 12:00 fredag den 20 januari. Spelstart: Matcherna
spelas prel. från kl 16.00 fredag fram till söndag lunch för alla (beroende på antal anmälda lag). OBS! Slutspel för alla lag fram till lunch söndag den 22 januari
Avslutning: Prisutdelning kl 14.00 söndag den 22 januari.
Deltagare: Tävlingen riktar sig till yngre juniorer vilket innebär för säsongen 20162017 att de ska vara födda efter den 30/6 2000 (dispens kan medges i undantagsfall).
Pojkar och flickor får mixas fritt i lagen.
Spelform: Se tävlingsregler
Kvällsaktivitet: På lördag kväll anordnas en gemensam aktivitet för de som vill.
Startkostnad: 500:-/deltagare och då ingår luncher i curlinghallen, kvälls- mål på
fredag kväll och middag på lördagkväll samt deltagande i tävlingen. Meddela eventuella allergier och om någon av lagmedlemmarna önskar vegetarisk mat.
Anmälningsavgift: Betalas i förskott till Plusgiro 470492-0 med lagets och tävlingens
namn.
Boende: Sportpris på First Hotels Stadt: 0611-55 44 40. Uppge kod: Curling. Priser: 1
bäddsrum: 630:- per natt, 2 bäddsrum: 750:- per/natt, 3 bäddsrum: 950:- per/natt.
Sporthotellet är stängt men det kan finnas vandrarhemsboende på Mitti Härnösand,
Franzéngatan 14, Tel 0611-24 300.
Andra hotell centralt är Hotell City och Hotell Royal.
Ledare: Samtliga representerade klubbar skall skicka med minst en ledare. Detta för
att avlasta arrangören och för att ledare ska bli ett naturligt inslag i curlingsporten.

Välkomna till Härnösand!

