SLO Rang turnirji

V sezoni 2012/2013 se bodo odigrali 4-je rang turnirji ter posamično in ekipno državno
prvenstvo. Na rang turnirjih se štejejo točke za slovensko rang lestvicio. To so 501 DO in
Cricket. Prav tako se na koncu turnirja odigrajo žrebani pari, ki pa služijo kot zabavna disciplina
in ne štejejo za točke na rang lestvici.

V reprezentanco, ki bo zastopala Slovenijo na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji,
julija 2013, se uvrstijo štirje tekmovalci/e (in rezervo, ki jo določi predsednik Zeps-a), ki bodo na
koncu sezone na prvih štirih mestih v skupnem seštevku točk, skupaj s finalom državnega
prvenstva. Pravico nastopa za reprezentanco imajo tekmovalci, ki so se udeležili minimalno
3-eh od 4-rih rang turnirjev ter so sodelovali na državnem prvenstvu. Na rang turnirjih se igra
501 DO A+B kategorija skupaj in C kategorija posebej. Cricket igrajo vse kategorije skupaj. Za
reprezentanco štejeta disciplini: 501 DO in Cricket.

V nagradni sklad gre 70 % od prijavnin v vsaki kategoriji.

Igrajo se discipline:

-

501 DO moški (A, B in C)

-

501 SO moški (C)
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-

501 MO ženske (A, B in C)

-

Lucky Looser 501 SO (za tiste, ki so že izpadli iz tekmovanja)

-

CRICKET moški (A, B in C)

-

CRICKET ženske (A, B in C)

-

D.Y.P. (žrebani pari)

Reprezentanca

Pogoj za nastopanje v reprezentanci je udeležba na minimalno 3-eh od 4-rih rang turnirjev plus
državno prvenstvo. Reprezentanco se zastopa v enotnih oblačilih.

Vsak igralec, ki se hoče potegovati za nastop v reprezentanci, se prostovoljno odloči za
nastopanje z najboljšimi (ne glede na status igralca) na rang turnirjih in državnem prvenstvu.
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Ekipno državno prvenstvo

Igranje za naslov prvaka v C, B in A ligi.

-

Igralec s C statusom lahko igra v C, B in A ligi

-

Igralec z B statusom lahko igra v B in A ligi

-

Igralec z A statusom lahko igra samo v A ligi
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