Reglament Copa Absoluta Sènior 2020

Proves puntuables
Un total de 13 tornejos provinents de 3 tipus de tres competicions diferents i dos partits finals
determinaran el campió absolut en la present temporada 2020
Els 13 tornejos de la Copa Absoluta Sènior son 6 proves del Pentagonal sènior, 6 proves del Circuit
Sènior EPPA i 1 prova del Campionat de Catalunya Sènior.

Puntuació
Puntuaran a cada prova del pentagonal sènior els 64 jugadors millor classificats a la classificació scratch
absoluta a raó de 64 punts al 1er classificat, 63 punts al 2on classificat i així consecutivament fins a 1 punt
al 64è classificat. Els jugadors amb la mateixa puntuació en una prova obtindran la puntuació de la posició
a la que empaten.
Puntuaran a cada prova del Circuit Sènior EPPA els 64 jugadors millor classificats a la classificació
scratch absoluta a raó de 64 punts al 1er classificat, 63 punts al 2on classificat i així consecutivament fins
a 1 punt al 64è classificat. Els jugadors amb la mateixa puntuació en una prova obtindran la puntuació de
la posició a la que empaten.
Puntuaran al Campionat de Catalunya Sènior els jugadors de la classificació final amb puntuació a les
dues voltes a raó de 128 punts al 1er classificat, 127 punts al 2on classificat i així consecutivament fins a
56 punts al 72è classificat. Els jugadors amb la mateixa puntuació a l’acumulat de la competició obtindran
la puntuació de la posició a la que empaten. Els jugadors participants únicament a la primera prova de la
competició obtindran 25 punts.

Descartes
Puntuaran les 9 millors proves de les 12 proves possibles del pentagonal sènior i el Circuit Sènior EPPA.
El Campionat de Catalunya Sènior no serà descartable. El resultat final serà per tant la suma d’un màxim
de 10 resultats.

Finals
Els 64 jugadors millor classificats a la classificació acumulada regular de la Copa Absoluta Sènior 2020
podran participar gratuïtament en una primera final que es jugarà a una volta medalplay scratch en camp
encara per determinar. La puntuació d’aquesta primera final tindrà una bonificació pels millors 10 jugadors
de la fase regular de primer classificat -5, segon -4, tercer -3, quart -2 i del cinquè al desè -1 punts.
La data prevista per la final serà el 19 i 20 de desembre.

Els 24 jugadors millor classificats a la primera final podran participar gratuïtament en una segona final que
es jugarà a dues voltes medalplay scratch en camp encara per determinar.

La puntuació que determini el guanyador de la Copa Absoluta Sènior 2020 serà la suma del resultat de la
primera final inclosa la possible bonificació i les dues voltes de la segona final, per obtenir un resultat
global basat en 3 voltes finals.

Premis
Apart de la gratuïtat de la participació a les dues finals, tindran premi els 5 primers classificats:
1er classificat: Trofeu i val de 250€
2on classificat: Trofeu i val de 200€
3er classificat: Trofeu i val de 150€
4rt classificat: Trofeu i val de 100€
5è classificat: Trofeu i val de 50€
Els vals es podran servir per realitzar qualsevol compra a les botigues de qualsevol camp que hagi estat
seu d’una prova valedora per la Copa Absoluta Sènior 2020.

Calendari de competicions
Pentagonal
22/23 de Setembre Sant Cebria
6/7 d'Octubre HCP1
20/21 d'Octubre Mas Gurumbau
3/4 de Novembre Vallromanes
17/18 de Novembre Sant Cebria
1/2 de Desembre Franciac
Campionat de Catalunya Sènior
10/11 d'Octubre Roc 3
Circuit Sènior EPPA
30 de Setembre 1 d´Octubre Franciac
14/15 d'Octubre Sant Cebria
28/29 d'Octubre El Vendrell
11/12 de Novembre Platja d'Aro
25/26 de Novembre Roc 3
9/10 de Desembre HCP1

