REGLER FÖR MANNERSONS TOUR DE SQUASH 2018-2019
1) Mannersons Tour de squash spelas i fyra klasser.
Herrar
Damer
Juniorer. Junior som fyller 19 år efter Höstcupen har rätt att fortsätta att spela i juniorklassen under resten av säsongen
Herrar, plate
2) Efter varje deltävling delas tröjor ut till den som för tillfället leder respektive klass.
Herrar: Orange ledartröja
Damer: Gul ledartröja
Juniorer: Vit ledartröja
Herrar, plate: Blå vinnartröja
3) Resultatet baserat på de tre klubbtävlingarna Höstcupen, Vintercupen och Klubbmästerskapet.
Undantag: Herrar, plate räknas separat för varje deltävling.
4) Resultatet räknas enligt nedanstående prioritetsordning.
I första hand räknas sammanlagt antal vunna game.
I andra hand räknas sammanlagd poängskillnad.
I tredje hand räknas sammanlagt antal vunna poäng.
I fjärde hand räknas inbördes möten, enligt ovanstående prioritet.
I femte hand räknas resultatet enligt följande prioritet: Klubbmästerskapet, Vintercupen, Höstcupen.
5) Matcher som vinns genom bye eller w.o. räknas som vinst med 11-0, 11-0, 11-0 (Bäst av 5) eller 11-0, 11-0 (Bäst av 3).
6) Match som avbryts, t.ex. genom skada: Ex. Ställningen i en match är 11-5, 5-0 när spelaren i ledning avbryter. Slutresultatet blir då 11-5, 5-11, 0-11, 0-11.
7) I herr-, dam- och juniorklasserna räknas matcher som, räknat från tävlingsstart, kan påverka slutsegern i respektive klass.
Placeringsmatcher som ej kan påverka slutsegern, t.ex. match om 3:e pris, räknas ej.
Undantag: Vid inbördes möten enligt 4) räknas även matcher som ej kan påverka slutsegern i den aktuella klassen.
Dessa matcher ger inga poäng, syftet är endast att skilja spelare åt.
Upplägget för Herrar, plate kan variera från tävling till tävling, beroende bl.a. av antalet deltagare.
8) Deltagande i Mannersons Tour De Squash förutsätter medlemskap i en svensk squashklubb.
9) Kompensation för antal deltagare i en klass tillämpas inte: Ex (alla matcher spelas bäst av 5). I en viss klass samlar Höstcupen 16 deltagare, medan
Vintercupen endast samlar 8 deltagare. Höstcupen blir i det fallet värdefullare, eftersom segraren erhåller 12 poäng, medan segraren i Vintercupe
endast erhåller 9 poäng.
10) Kompenstion för olika matchlängd mellan olika tävlingar kan behöva tillämpas. Ex. Höstcupen spelas bäst av 3 medan Vintercupen spelas i
bäst av 5. I det fallet kommer de relevanta matcherna i Höstcupen i efterhand att adderas med två fiktiva game (11-0, 0-11). Detta gäller även
matcher som avgörs genom bye eller w.o. Det bör dock betonas att varje tävling ses som en "ögonblicksbild", ev. kompensationer kommer inte
medföra att någon ledartröja i efterhand kommer byta ägare.
11) Om antalet spelare i en klass blir för litet kan spelarna i den klassen spela en annan klass. I det fallet räknas resultatet enligt 7) samt eventuella
inbördes möten i övriga placeringsmatcher.
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