MAFOC arrangerar
SPETTCAKE BOWL III

Tid
27-28 augusti
Lördag 27 spelas tre matcher.
Söndag 28 spelas två matcher. Därefter spelas semifinaler och till sist finaler. Sammanlagt alltså fyra matcher för de två som går till final. De som inte går till slutspel är välkomna att stanna och spela utanför turneringen.

Plats
Utopia, Regementsg 8, Malmö
Platsen är i centrala Malmö med närhet till otaliga restauranger, kiosker och affärer, samt bussförbindelser. Gångavstånd från järnvägsstationen.

Allmänt
NAF-sanktionerad turnering. LRB-regler. Maximalt 24 deltagare. Swiss efter Team Rating.

Anmälan
Sätt in 80 SEK på pg 34 83 99 - 7 (Antikvanti). Pengarna måste vara inne på kontot senast tisdag 16 augusti.
Ange "SBIII" samt ditt namn. Skicka parallellt ett mail till puckohue@hotmail.com med information om ditt namn, e-postadress, önskat inloggningsnamn på BloodZone (om du inte redan har ett), ditt födelsedatum samt vilket datum du satte in pengarna på postgirot. Du kommer då att få informtion om hur du senare registrerar ditt lag.
Om du är bland de 24 först betalande är du garanterad en plats i turneringen, och pengarna återbetalas inte under några omständigheter - alltså vare sig du vill/kan delta eller ej.
Om du inte är bland de första 24 betalande behåller vi dina pengar tills efter turneringen. Du har då en reservplats som kan aktiveras om det sker avhopp. Har du inte fått delta i turneringen återbetalas dina pengar senast 13 september.

Schema
Lördag 27 augusti 
0930-0945 Introduktion 
1000-1200 Match 1 
1300-1500 Match 2 
1530-1730 Match 3 

Söndag 28 augusti 
0930-1130 Match 4 
1200-1400 Match 5 
1500-1700 Semifinaler 
1730-1930 Final

Regler
För att vara garanterad en plats i turneringen måste du ha med dig en spelplan. Har du ingen spelplan kan du endast delta i den mån det finns tillräckligt med spelplaner. Samtliga deltagare måste själva ta med tärningar, en klocka eller timer om fyra minuters-regeln ska krävas samt ett komplett lag att spela med. Laget måste vara målat i minst två färger förutom grundfärg. Olika spelartyper (Thrower, Blitzer etc) måste vara lätta att skilja från andra spelartyper. Coaching staff behöver inte representeras av figurer. Arrangörerna beslutar i samtliga fall.
Samtliga regler i den senaste versionen av Living Rulebook gäller, inklusive officiella regeltolkningar och Q&A-dokument. Inga andra regler gäller.
Alla regeldiskussioner avgörs i sista hand av arrangörernas jourhavande domare vars beslut inte kan överklagas.
Undantag
Regeln om fyra minuter per drag gäller endast om minst en av coacherna kräver det. Den coach som kräver det måste se till att det finns en klocka eller timer att mäta tiden med. I övriga fall gäller max två timmar per match. När denna tidsgräns närmar sig den sista halvtimmen kan domarna besluta införa tidsgräns - fyra minuter eller mindre - för varje drag, för att se till att matchen blir färdigspelad i tid. För att undvika detta kan fyra-minutersregeln alltså påkrävas redan från början.
Om matchen är oavgjord efter ordinarie tid avbryts den. Reglerna om övertid gäller alltså inte.

Turneringssystem
Samtliga lag som börjar turneringen kommer att ha Team Rating (TR) 100. Första omgången lottas utan undantag - alla lag riskerar att få möta alla andra lag.
Inför andra omgången möter det lag med högst TR det lag med näst högst TR, det lag med tredje högst TR möter det lag med fjärde högst TR, osv. Inga lag möter däremot varandra mer än en gång under grundspelet. Skulle alltså till exempel det lag med tredje högst TR redan ha spelat mot det lag med fjärde högst TR så möter det istället det lag med femte högst TR. Då får det lag med fjärde högst TR möta det lag som har sjätte högst TR.
Denna ihopparningsprocedur upprepas inför varje omgång i grundspelet.
För varje vinst får man tre poäng. För oavgjort får man en poäng. Efter de fem matcherna i grundspelet går de fyra lag som fått flest poäng vidare till slutspel. I semifinalerna möter då det lag som fått flest poäng det lag som fått fjärde mest poäng, och det lag som fått näst mest poäng möter det lag som fått tredje mest poäng. Vid lika poäng avgörs skillnaden av TD-skillnad, därefter antal gjorda TDs, därefter CAS-skillnad, därefter antal gjorda CAS.
Alla coacher kan inför en omgång i grundspelet välja att överge sitt lag och starta ett nytt, enligt normala regler för hur lag skapas. Det nya laget övertar inte några poäng eller andra egenskaper från coachens förra lag.
Ett sista förtydligande: det sker alltså ingen "återställning" av laget efter en match, inga skador negligeras och inga skills delas ut automatiskt inför nästa omgång. Spelarna förtjänar SPP som vanligt. Laget förtjänad Winnings som kan användas precis som beskrivs i senaste versionen av LRB. Fan Factor kan gå upp och ner, enligt reglerna.

Administrationssystem
Den mesta bokföringen, liksom det mesta av Post Match Sequence, kommer liksom under tidigare Spettcake Bowls skötas av BloodZone (ett datoriserat administrationsverktyg). Det innebär att alla tärningsslag som görs under Post Match Sequence görs automatiskt av systemet i samband med att matchresultatet matas in.
För att detta ska fungera måste varje coach i förväg ha en uppfattning om vilka skills, traits och/eller mutationer olika spelare i hans lag ska få om tillräckligt med SPP uppnås, samt vilka eventuella inköp som ska göras om laget har råd. Det finns inte tid att stå och fundera på det vid inmatningstillfället. Om en coach inte kan bestämma sig, eller rentav inte är närvarande, kommer arrangörerna att välja i hans ställe.

