
Information om anmälan till Lag-SM 2022

MPO
Totalt max 16 lag kommer deltaga i Lag-SM MPO, 10 av dessa lag har kvalificerat sig till
huvudtävlingen genom att placera sig topp 10 från föregående år, 6 platser finns att tillsätta
genom kval för max 24 lag.

Anmälan MPO 2022
senast den 31 Januari 2022 skall anmälan till Lag-SM och kval till Lag-SM vara gjord.

De 10 direktkvalificerade lagen från 2021-års SM ska innan 31 Januari bekräfta sin plats
genom svar på mailförfrågan som skickats via förbundets representant samt betala in
tävlingsavgiften á 1000 kr på förbundets bankgiro (120-8685), märk betalning “anmälan
Lag-SM MPO 2022, klubbnamn”.

Anmälan till kval för Lag-SM MPO görs genom att maila tavling@svenskdiscgolf.se och
anmäla minst 4 och max 7 spelare, vilka är aktivt licensierade för gällande klubb.

Ange Förnamn, Efternamn och PDGA-nummer för alla spelare samt betala in
anmälningsavgift á 500 kr till förbundets bankgiro (120-8685). märk betalning “anmälan kval
Lag-SM MPO 2022, klubbnamn”.

För att kunna seeda de anmälda lagen till kvalet kommer anmälda lag rankas genom
snittrating på de anmälda spelarna. Denna ranking kommer även användas för att erbjuda
plats till huvudtävlingen vid händelsen att lag från de 10 direktkvalificerade tackar nej till sin
plats.

Alla spelare som finns anmälda i slutgiltlig laguppställning förväntas spela minst 1
match und



Kval till Lag-SM MPO
Efter anmälan stängt kommer SDGFs tävlingsgrupp utse spelplatser samt speldatum för kval
och detta kommer tillkännages senast 31 Mars, lag har därefter chansen att justera sin
laguppställning 1 gång fram till den 17 April då fullständigt lag ska vara anmält.

De lag som kvalificerar sig vidare till huvudtävlingen ska betala in resterande 500 kr av
tävlingsavgiften till SDGFs bankgiro (120-8685) senast 31 Augusti.

Inga avgifter betalas tillbaka för lag som ej kvalificerar sig.

FPO
Totalt max 16 lag kommer deltaga i Lag-SM FPO. Tilldelning av dessa platser sker 2022
genom att ranka lag utifrån snittrating på anmälda spelare. Om mer än 16 lag anmäler sig till
tävlingen kommer de 10 högst rankade lagen få en plats och de resterande 6 platserna
kommer tilldelas via en eller flera kvaltävlingar.

Anmälan FPO 2022
senast den 28 Februari 2022 skall anmälan till Lag-SM FPO vara gjord.

Anmälan till Lag-SM FPO görs genom att maila tavling@svenskdiscgolf.se och anmäla minst
4 och max 7 spelare, vilka är aktivt licensierade för gällande klubb.

Ange Förnamn, Efternamn och PDGA-nummer för alla spelare samt betala in tävlingsavgift á
1000 kr till förbundets bankgiro (120-8685), märk betalning “anmälan Lag-SM FPO 2022,
klubbnamn”.

För att kunna seeda och tilldela platser, kommer anmälda lag rankas genom snittrating på de
anmälda spelarna. De spelare som ej har en rating kommer tilldelas en schablonrating.

Alla lag som får plats i huvudtävlingen har möjlighet att göra 1 ändring i sin laguppställning.
31 Augusti ska slutgiltlig laguppställning vara anmäld.

Alla spelare som finns anmälda i slutgiltlig laguppställning förväntas spela minst 1
match under kval/huvudtävling.

Kval till Lag-SM FPO
Efter anmälan stängt kommer SDGFs tävlingsgrupp utse spelplatser samt speldatum för kval
och detta kommer tillkännages senast 31 Mars, lag har därefter chansen att justera sin
laguppställning 1 gång fram till den 17 April då fullständigt lag ska vara anmält.

De lag som inte kvalificerar sig vidare till huvudtävlingen kommer få 500 kr återbetalt från
förbundet.


