JCC Klubbmästerskap 2019-2020
Datum

Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Fikajour

Lag

Lagnamn

18 feb -20

A1-A3

B1-B3

A5-A4

B5-B4

A4

A1

Mattzzonz Orkester

25 feb -20

B2-B1

A2-A1

B3-B5

A3-A5

A2

A2

Cederström

3 mar -20

A1-A5

B1-B5

A4-A2

B4-B2

A5

A3

De fyra vännerna och Jerry

10 mar -20

B5-B2

A5-A2

B3-B4

A3-A4

B5

A4

17 mar -20

A1-A4

B1-B4

A2-A3

B2-B3

B4

Kontaktpersoner
Tony Pölder

tony@polder.se

Lars Cederström

lars@c-strom.se

Anton Friberg

antonranger98@gmail.com

Ungdom på glid

Bo Hallman

bo.k.hallman@telia.com

A5

Jönköping Energi

Tommy Andersson

yta@telia.com

Johan Fahlström

johanfahlstrom88@gmail.com

Kurt Jacobsson

kurt.jacobsson48@gmail.com

24 mar -20

Kvartsfinaler

B1

Sweeping Beauties

31 mar -20

Semifinaler

B2

Kenneth Boys

7 apr -20

Final och bronsmatch

B3

n’ICE guys

Mats Thilén

matsthilen@hotmail.com

B4

Old Spice

Håkan Inger

hakan.inger@gmail.com

B5

Team Nyis

Pontus Wahlberg

pontuswahlberg@outlook.com

Strukna matcher spelas utanför spelschemat

Mingla med dina motståndare!

Fikajour

Fika serveras kl 18:00-18:30 varje tisdag!
Slutspelskvalificering

De fyra bästa lagen i varje grupp
avancerar till slutspel.
Slutspelas i rakt slutspel med kvartsfinaler,
semifinaler och brons/finalmatch.
Om två eller fler lag slutar på samma poäng rankas lagen
efter inbördes möten, teedragning och antal gjorda poäng.

Senast kl 18:00:

Sätta på kaffe och hälla upp i termos. Plocka fram fikabröd, servetter, kaffekoppar.

Efter matchslut:

Torka rent borden. Ställa i ordning bord och stolar. Plocka bort fikabröd, kaffe m.m. och torka rent i köket.
Diska kaffekannor och termos.

Tävlingsbestämmelser
Matcherna spelas i 6 omgångar, alternativt 8 omgångar om båda lagen är överens.
Matcherna får sluta oavgjort.
Vinnande lag skriver in resultatet på resultattablån som finns anslagen på anslagstavlan.
Matcher får spelas på tre spelare men inte färre.
Om lag inte kan spela på schemalagd tid skall lagkaptenen komma överens med motpart om ny speltid.
Sista dag att spela uppskjutna gruppspelsmatcher är den 17 mars.

Vinnaren av finalen den 7 april är
klubbmästare 2020.

Reserver
Behöver ditt lag reserver? Maila till
kontakt@jonkopingcurling.se!

Teedragning sker efter den sista gruppspelsmatchen (10 eller 17 mars)
Om två eller fler lag hamnar på samma poäng efter gruppspelet rankas lagen enligt följande: inbördes
möten, teedragning och antal gjorda poäng
Matcherna startar kl 18:30 eller enligt annan överenskommelse med motpart.
Grattis till lag Mattzzonz Orkester som vann Internserien 2019-2020.
Detta är ett minne blott när vi nu ska kora klubbmästare under slutskedet av säsongen!

