Nu börjar Pimpelsport cup, tillika Pimpelallsvenskan!
I år kör vi ett annat upplägg på Pimpelsport cup, en pimpelallsvenska, som vi hoppas skall
gynna pimpelfiskare i hela vårt land.
Cupen kommer denna säsong att bestå av 15 deltävlingar från söder till norr. Det handlar om
tävlingar som vanligtvis brukar dra åtminstone omkring 100 deltagare. Tanken är även att
sprida ut dem så gott det går geografiskt.
De tio pimplare med högst vikt på respektive deltävling får poäng efter följande system.
Vinnaren får samma poäng som det totala antalet deltagare på tävlingen. Därefter får tvåan 20
poäng mindre, trean ytterligare 15 poäng mindre, fyran ytterligare 10 poäng mindre för att
sedan bli 5 poäng mindre för varje placering ned till plats 10 (man kan dock få som minst 1
poäng om man är bland de 10 främsta på tävlingen).
Den med flest poäng efter att alla deltävlingar genomförts är vinnare av Pimpelsports
Pimpelallsvenska år 2014 och erhåller därmed vandringspriset som Jonas ”Mr 100 %”
Gustavsson för närvarande har i sin ägo. I denna cup deltar alltså alla oavsett klass.
Ex.
106 deltagare på pimpeltävling XXX.
1. 106 poäng
2. 86 p (-20)
3. 71 p (-15)
4. 61 p (-10)
5. 56 p (-5)
6. 51 p (-5)
7. 46 p (-5)
8. 41 p (-5)
9. 36 p (-5)
10. 31 p (-5)
Dam och junior
Vi kommer, utöver den sammanlagda cupen, även ha en damcup och en juniorcup. Här får de
tre främsta poäng i varje deltävling. Den bästa damen respektive junioren får poäng enligt
antalet deltagande damer och juniorer i respektive tävling. Andra dam respektive junior får 5
poäng mindre och tredje dam respektive junior ytterligare 5 poäng mindre (dock som lägst 1
poäng). Den dam samt junior som fått högst sammanlagda poäng i cupen kan titulera sig dam
respektive juniormästare i Pimpelsport cup 2014 och belönas med minnesblankett.
Ex.
21 deltagande damer på pimpeltävling XXX.
1. 21 poäng
2. 16 poäng (-5)
3. 11 poäng (-5)
Obs: Om någon av ovanstående tävling ställs in så ersätts den inte per automatik med annan
tävling.

