Tävlingsinformation - Talangjakten för flickor 2016
Köping Arena lördag 9 januari.

Eftersom 22 spelare är anmälda och Huvudturneringen rymmer 24 spelare, behövs det ingen
Kval- och ingen Tröstturnering.
Kvalturneringen INSTÄLLD!
I Kvalturneringen spelar de anmälda flickorna normalt sett i pooler med 4-5 spelare i varje
(beroende på hur många som kommer till spel). Lämpligt antal spelare seedas enligt den
dataranking som gällde vid utskicket av SBTF:s inbjudan. Beroende på antalet pooler,
kommer sedan de sex platserna i huvudturneringen att tillsättas av de främst placerade.
De spelare som inte går in i Huvudturneringen får spela vidare i Tröstturneringen (se nedan).

Huvudturneringen
Huvudturneringen inleds med ett första poolspel under lördagen, där de 22 spelarna delas in i
fyra pooler med fem-sex spelare i varje. Spelare seedas i rankingordning inför poolspelet.
Seedningsunderlag är gällande dataranking vid tiden för inbjudan (2/11 2015).
Lottning sker enligt principen för ”snakelottning”, med eventuell justering för att så långt som
möjligt undvika att flera spelare från samma förening hamnar i samma pool.
Ettan och tvåan i varje pool går till A-slutspel, trean och fyran till B-slutspel och slutligen
femman och sexan till C-slutspel. Dessa slutspel spelas under lördagens eftermiddag.
A- och B-slutspelen spelas i två pooler, med fyra spelare i varje. De två främsta i respektive
pool går till semifinal i A- respektive B-slutspelet. Segrarna i semifinalen spelar final och
förlorarna placeringsmatch för att bestämma slutlig placering. Även pooltreorna och –fyrorna
spelar på samma sätt, men då om de lägre placeringarna.
På så sätt kommer spelarna i A-slutspelet att göra upp om platserna 1-8 och spelarna i Bslutspelet om platserna 9-16.
C-slutspelet spelas i år som en traditionell poolklass, med sex spelare där alla möter alla. På så
sätt får alla deltagare spela maximalt antal matcher, totalt 9 eller 10 st beroende på om man
var i en 5- eller 6-pool i förmiddagens poolspel. Spelarna i C-slutspelet gör upp om platserna
17-22.

Tröstturneringen INSTÄLLD!
De spelare från Kvalturneringen som inte gick vidare till Huvudturneringen får spela en
Tröstturnering. Tröstturneringen spelas i form av poolspel, med (om det blir tillräckligt antal
spelare) följande slutspel och placeringsmatcher. Tröstturneringen spelas och blir färdig under
lördagseftermiddagen.
Placeringen i Tröstturneringen gäller som placering 25- i Talangjakten 2016.
Tävlingen genomförs med hjälp av TT-Coordinator.

