Ændring i afvikling af 1. runde af Elevskole Cup
For at få en spændende og retfærdig afslutning på Elevskolecuppen har Breddeaktivitetsudvalget valgt, at de
hold, der kvalificerer sig til finalen i Uggerhalne, har vundet min. to runder i puljer med 3 hold. Det betyder, at
der i hver landsdel i 2.runde skal være 6 puljer med 3 hold, i alt 18 hold og i 3.runde således 2 puljer med 3
hold, hvor vinderne af de to puljer går i finalen.
Efter 1.runde skal der derfor være 18 hold, der går videre til 2.runde. Da antallet af tilmeldte hold er forskelligt i
de tre landsdele, har der sidste år været forskel på, hvordan holdene er kommet videre. Nogle har redet i
puljer med 3 hold, andre i puljer med 2 hold og nogen er gået direkte videre til 2. runde.
Flere holdledere har givet udtryk for, at de var kede af, at der kun var to hold i puljerne, så derfor har vi i år
valgt en anden model for 1. runde: Vi laver så mange puljer med 3 hold som muligt og lader alle puljevindere
og nogle 2.pladser og enkelte 3.pladser gå videre, så det passer med, at der er 18 hold til 2. runde.
Det er hold fra de puljer, hvor konkurrencen er tættest, der går videre. Altså der, hvor 2. pladsen ligger tættest
på vinderen eller nr. 3 ligger tættest på nr. 2. Det er ikke nødvendigvis dem med højeste pointsum. Det finder
vi mest retfærdigt, da dommerne ikke lægger samme niveau for deres karaktergivning.
SYD: 18 tilmeldte hold (2 hold er flyttet til NORD)
to hold er flyttet til NORD for at undgå en runde, hvor kun to hold skulle gå ud.
1.runde springes over. Holdene starter direkte med 2.runde med 6.puljer med 3 hold
NORD og ØST kan ikke se af planen, hvem de skal ride mod i 2.runde, hvis de går videre. Planen kan først
laves, når vi ved, hvem der går videre.
SYD har god tid til at ride 2.runde, der først skal være redet færdig 1.marts, men vi opfordrer til, at man
fastlægger stævnerne så hurtigt som muligt, så man også har god tid til 3.runde.

