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Allsvenska Varpaserien i Centimeterkastning 2014
V.Frölunda VK har på uppdrag av Svenska Varpaförbundet nöjet att inbjuda er förening till att delta i
Allsvenska Varpaserien i Centimeterkastning för seniorer och för ungdomar. I seniorer räknas damer, herrar
oldboys, oldgirls och juniorer. Ungdom är man tills det året man fyller 15 år. Junior är man det året man
fyller 16 år. Man kan med andra ord vara junior och vara 15 år men man fyller då år lite senare på året.
Tävlingen är öppen för föreningar anslutna till Svenska Varpaförbundet.
Tävlingsformen är centimeterkastning, varje kastare får kasta 3x12 kast, bästa tolvan räknas och sänds in.
Varje deltagande klubb äger rätt att delta med flera seniorlag och ungdomslag.
Tävlingsformen är onominerade lag, det vill säga att de tre bästa tolvorna (endast en tolva får andvändas från
en och samma kastare) för dagen är med i laget / lag 1, de tre nästföljade för dagen är med i lag 2 osv. (om
fler än ett lag är anmält).
Kastningen bör ske så tävlingslikt som möjligt. Men det är ett krav att mäta om målet efter varje kula!
V.Frölunda Varpaklubb förbehåller sig rätten att sammansätta divisioner efter föregående års resultat.
Lottning sänds ut ca en vecka före tävlingsstart. Resultat redovisas på mail till kontaktpersonerna,
www.varpa.se och www.frolundavarpa.se efter varje omgång. Resultatlistor sänds alltså inte ut per post.

Anmälningsavgift
Seniorlag
Ungdomslag

200:50:-

Avgiften sätts in på bg 266-0504 (Handelsbanken), V. Frölunda VK, i samband med anmälan.
Märk med ”Allsvenska CM-serien” och klubbens namn.

Anmälan
Anmälan senast den 11 maj 2013 till: frolundavarpa@hotmail.com
I anmälan ska anges föreningens kontaktpersons mailadress och telefon nummer.

Tävlingstid
Tävlingsdatum

Resultat V.Frölunda VK
tillhanda senast

1

20 maj

22 maj (torsdag)

2

27 maj

29 maj (torsdag)

3

3 juni

5 juni (torsdag)

4

10 juni

12 juni (torsdag)

Omg

Resultat insänds via mail frolundavarpa@hotmail.com. OBS! Om resultat ej inkommit till datum enligt ovan blir
det WO.

Kontakt
Frölunda VK, Marie-Louise Premberg:
Telefon:
(bost) 031 – 473317
(mobil) 0709 – 989145

