Regler för Korscaps Stockholmsregler
1, Varje lag består av 2 personer. Samma person kan inte vara med i två lag.
Deltagare som inte är sjöslagsresenärer förlorar automatiskt alla matcher i
utslagsdelen av tävlingen.
2, Cirkeln består av fyra personer, dvs. två lag och lagmedlemmarna sitter bredvid
varandra. Det lag som står överst i lottningen sätter sig först.
3, Spelarna skall sitta med benen korslagda framför sitt eget glas. Spelavståndet
mäts med båda benen utsträckta, fötterna får då inte nå närmre än tio centimeter
ifrån det egna glaset. Under hela kastet skall spelarens armbåge befinna sig bakom
sina bägge knän.
4, Glaset fylls upp med dryck till en höjd av minst två fingrars bredd, varje
medspelare hjälper till att hälla upp i mittenglaset.
5, Avvikelse från spelplanen under en match får inte förekomma. Skulle detta ske
ges laget en förlust.
6, Om en spelare inte kan uppföra sig gentlemannamässigt i ringen, äger domaren
den fulla rätten att diskvalificera laget. Exempel på sådana låga handlingar kan
vara att en spelare vomerar osnyggt under spelets gång, inte är tillräckligt social
eller på annat sätt uppför sig oredigt.
7, Poäng utdelas så att det lag som förlorar duellen får poäng. Det gäller alltså att
få så LITE poäng som möjligt. Vid träff i mittenglaset (dock inte under duell) utdelas
två poäng.
8, Det lag som först uppnår tretton poäng eller däröver har förlorat. Det lag som
först uppnår sju poäng byter internt plats. I gruppspelet kör man endast till 5 poäng
och utan platsbyten.
9, Aggrocaps är icke tillåtet och räknas som caps ur cirkel.
10, Varningar är en varning utan poäng. Eventuell varning två innebär poäng och
varning nummer tre ger förlust.
11, Exempel på saker som kan ge varningar är armbågen framför knät och avstånd
till glaset, eller slask och caps ur cirkel.
12, Eftersom vi kör med ett väldigt rättvist system tillåts inte efteranmälningar, då
det förstör seedingomgågnarna.
13, Domaren har alltid rätt.

Du kan se live-resultat på http://capsa.nu

