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Inför tävling 

Inbjudan 

Senast två veckor innan utlyst tävling ska inbjudan till tävling skickas ut. Inbjudan skickas ut 

via Facebook och information läggs även ut på aktuell tävlings turneringssida på Cuescore.  

Arrangerande förening ansvarar för att senast två veckor innan tävling lägga ut inbjudan på 

Facebook i gruppen carambole i Sverige. 

Inbjudan ska innehålla följande: 

Tävlingens namn, Datum, Starttid och adress till spelstället. 

Tävlingsledare och Biträdande Tävlingsledare samt kontaktuppgifter till dessa.  

Startavgifter och hur dessa betalas. Startavgifter bör betalas senast dagen innan tävlingsstart 

via Swish. 

Hänvisning till var man anmäler sig till tävlingen. 

Annan information som arrangerande förening anser bör finnas med.  

Ett exempel på hur en inbjudan kan se ut ligger som bilaga till dessa riktlinjer. 

Cuescore 

CK ansvarar för att lägga in turnering och relevant information på Cuescore. 

CK ansvarar för att efter anmälningstidens utgång genomföra lottning, välja spelschema och 

tillse att alla distanser är korrekta.  

Tävlingsledare 

Kan den ansvariga tävlingsledaren inte närvara på plats pga. sjukdom eller andra 

anledningar så är den biträdande tävlingsledaren huvudansvarig.   

Arrangerande förening ansvarar för att i inbjudan ange vem som är tävlingsledare samt 

biträdande tävlingsledare.   

CK ansvarar sedan för att lägga ut informationen om tävlingsledare på aktuell tävlings 

turneringssida på Cuescore samt att ge tävlingsledare administrationsrättigheter till 

tävlingen.  
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Under Tävling 

Tävlingsledning 

Tävlingsledningen ska under hela tävlingen vara närvarande i lokalen. Är inte huvudansvarig 

tävlingsledare på plats i lokalen så är det den biträdande tävlingsledaren som har 

huvudansvaret. Tävlingsledningen ansvarar för att tävlingsbestämmelserna följs under 

tävling, dresscode, distanser etc... Tävlingsledningen är den som kan ta domarbeslut i 

matcher som inte har utsedd domare. Tävlingsledningen ansvarar för att tävlingen flyter på i 

god takt och matcher avslutas och sätts igång rullande. Det är dock inte tävlingsledningens 

ansvar att se till att spelare är i tid till sina matcher, det ansvarar varje enskild spelare för.  

Spelschema  

Spelschemat i Cuescore ska följas i största möjliga mån. Detta för att underlätta både för 

publik, deltagare och arrangörer. Behöver en spelare dispens för sen ankomst (Exempelvis 

senare matchtid p.g.a. resa) så kan dispens ges av tävlingsledningen. Ansökan ska dock vara 

inlämnad i god tid innan aktuell tävling och information om ändringar i spelschemat ska 

annonseras av tävlingsledningen i Cuescore.  

Vid tävling över två dagar ska tävlingsledning senast kvällen före tävling informera i 

Cuescore om hur många omgångar som ska spelas första dagen. 

Tävlingsbestämmelser 

Vid varje tävling ska den senaste versionen av tävlingsbestämmelserna (både 

grengemensamma och carambole) finnas tillgängliga för samtliga deltagare att ta del av. 

Exempelvis utskrivna och framlagda i lokalen.  

Lokal 

Tävlingsledningen ansvarar för att lokalen är i tävlingsbart skick.   

Resultattavlor som är synliga för publik ska finnas vid varje bord. Vid varje bord ska 

dessutom finnas utrustning som är direktuppkopplad till Cuescore för rapportering av 

resultat och antal stötar i realtid. 

Se till att rörelse, ljudnivåer och andra eventuellt störande element kring borden är 

acceptabla.  

Efter tävling 

Prisutdelning 

Efter varje tävling ansvarar tävlingsledningen för att prispengarna fördelas enligt 

tävlingsbestämmelserna och betalas ut till deltagarna.  

Avsluta tävling i Cuescore 

Tävlingsledningen ser till att resultatlistan är korrekt och avslutar tävlingen i Cuescore, 

exempelvis flytta spelare som blir placerad 4 till placering 3. CK ansvarar för att kontrollera 

utdelade rankingpoäng och uppdatera aktuell rankinglista.   

 



 

 

  

  

   

Stockholms Carambole Club inbjuder till  

Swedish 3-Cushion Tour Elit:1    

12-13 mars 2022  

Spelplats; Söderbiljarden, Bondegatan 18  

Sista anmälan på Cuescore torsdag 10/03 kl 17.00  

  
Starttid på lördagen meddelas via Cuescore efter anmälningstidens utgång.  

  

Eventuellt kommer spelordningen på Cuescore inte att följas då vi tar hänsyn  

(om möjligt) till spelare som har resväg. Vid få deltagare kan dispens bli 

svårt.  

OBS! detta måste först godkännas av tävlingsledningen.  

Även starttiden kan senareläggas vid få antal deltagare.  

Eventuella ändringar och övrig information om tävlingen meddelas under 

kommentarerna på Cuescore.  
  

Startavgifter 600:- för elitspelare, 400:- för övriga.  

 Anmälningsavgiften betalas via Swish till Peter Meister 070-725 99 61  

  
Tävlingsansvarig, Peter Meister, tel 070-725 99 61  

Biträdande, Lars Kjerrgren 0708-686787  

  


