SWEDEN MASTERS 2016
Lördag 6/8 2016 start 11:00

Sweden
Masters

Tävlingsplats: Stortorget, Borgholm
21 kastare är uttagna enligt följande:
De 6 bästa i Seriespelsrankingen, de 5 bästa på Sverigerankingen, Herr- och Damsegrarna från Inne-SM och Ute-SM,
segrarna i klass 1, 2, 3, 4 samt förra årets Mastersvinnare.
Om SM-segrarna, Klassegrarna, de 6 bästa på seriespelsrankingen eller förra årets Mastersvinnare finns bland de bästa på
Sverigerankingen blir det från 6,7,8,9,10 osv. på Sverigerankingen som kommer med. Vid återbud sker en fortsättning vidare nedåt i rankingordning tills vi har 20 kastare klara. I år är
även Alexander Lundqvist speciellt inbjuden för sina otroliga
resultat som minior. Sweden Masters avgörs i år med matta på
gräs 50 kast (2 x 25). Segraren erhåller en pokal samt prispengar 500:- 2:a 300:- och 3:e 200:-

Startnummer 1 Sandor Bodi
Startnummer 2 Tobias Gneupel
Startnummer 3 Ingvar Ericsson
Startnummer 4 Gert Karlsson
Startnummer 5 Matz Karlsson
Startnummer 6 Tomas Lindahl
Startnummer 7 Peter Olsson
Startnummer 8 Maj-Britt Jarl
Startnummer 9 Leo Andersson
Startnummer 10 Mattias Gneupel
Startnummer 11 Lasse Brincner
Startnummer 12 Anders Johansson
Startnummer 13 Bo Petersson
Startnummer 14 Hans Lundqvist
Startnummer 15 Kent Sundahl
Startnummer 16 Christian Balsiger
Startnummer 17 Christer Blomgren
Startnummer 18 Gebriela Kostantinos
Startnummer 19 Inger Andersson
Startnummer 20 Lisbeth Nygaard-Karlsson
Startnummer 21 Alexander Lundqvist

www.svhkf.se
Är du intresserad av att börja
kasta?

&
Information om
Banhästskokastning

Kontakta gärna någon av alla
klubbar. Du hittar kontaktinformation på hemsidan.
Följande material kan beställas
Matta 2,0x2,0 m…………….…..625 kr
Matta 2,0x1,9 m…...…...…......600 kr
Inomhusmatta 1,5x2 m…….…..75 kr
5 st. Tävlingshästskor………...200 kr
5 st. Hästskor ej för tävling…125 kr
Stolpe inomhus…………….......120 kr
Stolpe utomhus……...…….....….60 kr
Plockare……………………..……...80 kr

Priserna gäller för 2016
Läs mer på www.svhkf.se/shop
eller kontakta
Gert Karlsson
Mobil 076-2569767
E-post gert.karlsson@svhkf.se

2016

Historia

Poängberäkning

Det var Carlskrona Hsc som tog hit sporten från Po-

20 poäng får man, om skon lägger sig runt pinnen,

len. Sveriges första tävling arrangerades på Verkö
utanför Karlskrona september 1993.
Sporten härstammar från Romaretiden, och "våra
regler" kommer från Italien, där sporten bildades
1987. Det är en trevlig och social sport där hela familjen kan delta. Enkla regler, och det finns en utmaning i att alltid sätta en "tjuga".
Svenska Hästskokastarförbundet bildades 12/5
1996.

Spelbanan
Banans mått bör vara: Längd 10 meter. Bredd 3 meter.
Mattan skall vara 2x2 meter.
Kastområdet bör vara inhägnat, så att kastarna ej
störs. Vid tävlingar inomhus, skall skumgummimatta
användas, som underlag. Den bör vara ca: 1,5 cm
tjock.
Fri höjd bör vara minst 2,40 meter.
Pinnen skall vara i järn och ha en diameter på 2 cm.
Höjden skall vara 35 cm över mattan. Inomhus bör
plattan till pinnen vara 40 cm och 2-3 mm tjock.
Utomhus bör pinnen slås ner 40-50 cm i marken, så
den inte börjar röra sig. Den bör också var ljus, för
att ej smälta ihop med matta och sarg. Sargen bör
vara 20-30 cm hög. Inomhus kan det vara bra med
en högre sarg, för att inte skorna skall hamna utanför
banan.

Hästskon
Skall vara godkänd av förbundet och väga
mellan 470 och 500 gr.

eller hänger på pinnen. Hästskon räknas som runt
pinnen om man kan hålla en linjal mellan bägge
spetsarna på hästskon.
7 poäng får man, om skon träffar pinnen
och lägger sig i den innersta rutan.
3 poäng får man, om skon träffar pinnen
och lägger sig i den yttersta rutan.
0 poäng får man om skon träffar sargen, hamnar
utanför mattan, eller landar innan mattan.
Hamnar hästskon på någon linje,
så räknas den lägre poängen. Se figur
Är inte kastaren på plats inom 1 minut,
blir det 0 poäng i den omgången.
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Tävlingsmoment
Varje deltagare kastar 5 skor per omgång.

En serie består av 5 omgångar.
Efter varje kastad sko beräknas poängen.
Därefter plockas skon upp av plockaren.
En tävling består oftast av 2 serier.
Vid lika resultat, avgörs matchen från 7 meter.
Man kastar då 5 skor var.
Detta gäller även vid lagtävling.

20 poäng. Behöver inte röra pinnen.

Tävling
Ansökan om tävlingar görs hos Förbundet.
Är tävlingarna öppna för alla medlemmar, så ingår
den i Sverigerankingen. En tävling rekommenderas
att avgöras i 2 serier.
7 poäng om den rört pinnen, annars noll poäng.

Deltagare
Upp t.o.m. 12 år kastar från 5 meter (minior).
13 år t.o.m. 18 år kastar från 6 meter (junior).
19 år och uppåt kastar från 6 meter (senior).

Den här skon visar maximala 20 poäng.

