Fordelingsnøgle til DM i pløjning gældende for 2019 og fremefter
Fordelingsnøgle til regionale kvalifikationsrunder:
Hver region får tre faste pladser (3x12 = 36 pladser) – en plads til hver kategori.
To Danmarksmestre – tager ikke plads for regionens pløjere i den region, de kommer fra.
6 pladser fordelt efter point i regionerne.
Kategori = Standard pløjer (S.P.), Vendepløjer (V.P.) eller Landbrugspløjer. Klasse = Junior eller Senior. Landbrugspløjere er ikke delt i junior og senior.
a. Vinder fra hver kategori går videre, uanset om de er junior eller senior. Hvis der kun deltager pløjere
i den ene kategori, skal der sendes én pløjer fra hver klasse i den kategori, hvor der er deltagere.
b. Hvis regionen får flere pladser tildelt, skal den tilfalde den kategori (V.P. eller S.P.), som har de
fleste pløjere, og samtidig skal den gå til den modsatte klasse (Junior eller Senior), end den der allerede er kvalificeret. Hvis der ikke er nogen pløjere, der har deltaget i den modsatte klasse, går pladsen
til nr. 2 i samme kategori dvs. at der kan komme 2 juniorer eller 2 seniorer af sted.
c. Hvis regionen får endnu en plads tildelt, skal den tilfalde modsatte kategori, som har fået den første
ekstra plads, og igen til den modsatte klasse som den, der oprindelig har kvalificeret sig. Hvis der ingen pløjere har deltaget i den modsatte klasse, går pladsen til nr. 2 i samme kategori dvs. at der kan
komme 2 juniorer eller 2 seniorer af sted. Hvis der slet ingen pløjere har deltaget i den omtalte kategori, går pladsen videre til den anden kategori efter bedste placering.
d. Yderligere en plads skal tilfalde den kategori, der har fleste deltagere, og den pløjer med flest point,
der endnu ikke er kvalificeret.
e. Yderligere pladser skal tildeles efter en vægtning på følgende måde: Antal deltagere pr. klasse og
kategori (F.eks. Junior/Vende) divideret med antal kvalificerede pløjer i samme klasse = vægtnings
faktor. Den klasse, der har den højeste faktor, får en ekstra plads. Dette vægtnings system kan gentages igen og igen, hvis det er nødvendigt.
Landbrugsklassen
Vinderen af landbrugsklassen i hver region får tildelt en plads til DM. Er der regioner, som ikke har
pløjere i landbrugsklassen, så fordeles disse ekstra pladser til de regioner, der har flest pløjere i landbrugsklassen.
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