OK OneDesign Center Cup 2018
From säsongen 2016 infördes ett nytt rankingsystem för OK OneDesign Center Cup. Det påminner
om det danska rankingsystemet och den stora skillnaden från tidigare är att istället för att räkna
enskilda delseglingar räknas slutresultatet från respektive cuptävling. I det nya systemet finns även
möjlighet att använda viktning (faktor) vilket innebär att vissa cupseglingar kan få en högre viktning
tillsatt sig vilket ger mer poäng. Syftet med detta är att öka attraktiviteten för vissa cuptävlingar och
därmed få fler att delta på dessa.
2018 års cup består av 5 deltävlingar. Den inleds i Stenungsund 14-15 april och avslutas i Kalmar 1516 september. Däremellan kommer vi att segla i Nynäshamn, Gottskär (NM) och Träslövsläge (SM).
Av de 5 deltävlingarna får 1 deltävling räknas bort, dock ej SM. Anledningen till att SM inte får räknas
bort är att detta är klassens viktigaste och mest prestigefulla tävling och Styrelsen vill verka för ett
högt deltagarantal på SM då det är bra marknadsföring för klassen. Två deltävlingar i OK OneDesign
Center Cup 2018 har getts en något högre faktor, dvs faktor 2,5. Dessa är cuptävlingarna i
Nynäshamn och Kalmar och syftet är att locka fler seglare till dessa två cuptävlingar. Antal poäng per
tävling beräknas som ((antal startande båtar - egen placering + 10 poäng) * faktor). Vinnaren i
cuptävling med 30 startande båtar och faktor 2,0 får alltså 78 poäng ((30 – 1 +10)*2,0) medan den
som kommer 10:a får 60 poäng ((30 – 10 +10)*2,0). Vid lika totalpoäng mellan två seglare i cupen
avgör resultatet på SM.

OK OneDesign Center Cup 2018
Nr Plats
1
Stenungsund
2
Nynäshamn
3
NM - Gottskär
4
SM - Träslövsläge
5
Kalmar

Datum
14-15 april
19-20 maj
9-10 juni
10-12 aug
15-16 sept

Faktor
2,0
2,5
2,0
2,0
2,5

Not
Faktor 2,5 för att öka antalet
Får ej räknas bort
Faktor 2,5 för att öka antalet

