Stockholmsdistriktets kvalificeringsregler till SM i Pimpel
Individuellt
1 Grundförutsättningar: (Medlemskap i Sportfiskarna)
- Individuella SM-medaljörer förra året är direktkvalificerade till årets SM!
- Utöver det får Distriktet alltid skicka minst 3 deltagare/tävlingsklass till SM!

2 Därutöver
Samtliga deltagare kvalificerar sig till SM via en DM-serie
och/eller ett fristående DM! När SM, DM-serie och/eller fristående DM är
genomfört så tas de SM-kvalificerade ut.
De kvalificerade tas ut enligt gällande procentsatser av totalt antal startande i varje enskild klass.

3 Gällande procentsatser
De procentsatser som för närvarande ligger till grund för hur många som kvalificerar sig är som följer:
- Damjuniorer (Y och Ä) – 100 %
- Y. Herrjuniorer – 50 %
- Ä. Herrjuniorer – 30 %
- Senior Först alla individuella medaljörer på föregående års SM.
a.
b.
c.
d.
e.

Sedan DM bästa efter att man tagit bort enligt a.
Sedan DM-seriens två bästa efter att man tagit bort enligt a och b.
Därefter bäst på DM efter det man tagit bort c.
Därefter bäst på DM serien efter det man tagit bort d.
Sen blir det omväxlande d, e, d, e, d, e…. till dess att alla platser är fyllda.

OBS: Glöm inte grundförutsättningarna, se punkt 1.
Det innebär att förändringar kan ske efter det att DM och DM serien är avslutade genom att någon
eller några tar medaljer på SM, det vill säga det kan komma att tillkomma någon i några klasser.
Slutgiltig trupp kan inte färdigställas innan DM och/eller DM Serie plus SM är avgjort.
Reservlista upprättas efter samma princip punkt f och kallas in när avsägning av plats uppstår.

Principen är SM – DM – SERIEN - SERIEN – DM – SERIEN – DM – SERIEN…………………………….men att
redan inkvalad stryks då samme person inte kan kvala mer än en gång.
Vid samma poäng i DM-serien avgör enskilt bästa resultat, näst bästa osv. Om det skulle vara helt lika
så är det totala vikten.

5 # Exempel
Vi tar ett exempel till hjälp för att göra det tydligt, vi leker i en tänkt veteranklass.
Totalt var det 45 som deltog minst en gång på DM och/eller DM serien 2017.
45/4 = 11,25 (25% i klassen) avrundas uppåt och vi har 12 platser + alla medaljörer på SM.
DM 2017
Lasse Sundberg
Mats Arnoldsson
Willy Törnqvist
Alpo Partanen
B-O Boman
Erik Åberg
Jarmo Pietälä
Stefan Dellert
Björn Lundberg
Kent Eriksson
Bo Söderholm
Juha Saarinen
Tomas Wuopio

DM-serie 2017
Timo Jumisko
Mats Arnoldsson
Jarmo Pietälä
Lasse Sundberg
B-O Boman
Kent Eriksson
Björn Lundberg
Bertil Larsson
Gunnar Blmoberg
Juha Saarinen
Erik Åberg
Alpo Partanen
Peter Berg

SM i Burträsk 2017
Stefan Dellert Guld
Lars Sundberg Silver

1. 12 + 2 medaljörer gör 14 platser där de två medaljörerna tas ut först.
Stefan och Lasse grön markeras i SM tabellen och stryks (rödmarkeras i övriga tabeller)
2. DMs bästa blir Mats som går in som bäst från DM och grön markeras i DM och rödmarkeras i
serien.
3. DM seriens två bästa efter att röda tagits bort blir Timo Jumisko och Jarmo som grön
markeras och de rödmarkeras i DM tabellen.
4. Bäst nu i DM tabellen är Willy som grön markeras och rödmarkeras i serien.
5. Bäst nu i DM serien är Boman som grön markeras och rödmarkeras i DM tabellen.
6. Bäst nu Alpo i DM tabellen grön markeras och Alpo rödmarkeras i DM serien.
7. Då blir Kent Eriksson nästa från DM serien att grön markeras och rödmarkeras på DM.
8. Erik Åberg blir grön i DM och röd i serien
9. Björne Lundberg grön i serien och röd på DM
10. Bo Söderholm grön DM och röd Serien
11. Bertil grön DM Serien och röd DM
12. Juha Saarinen grön från DM och röd DM Serien blir den siste att kvala in i 14 mannatruppen.

Reserv: Gunnar Blomberg (serien), sedan Tomas Wuopio (DM) och Sedan Peter Berg (Serien).
/Distriktet

