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§ 11 RESULTAT

§ 11:1 Resultatlistor
Resultatlistor insändes till SDD enligt § 7:2 senast tre dagar efter tävlingen eller överlämnas på annat av
SDD:s tävlingsansvarige meddelat sätt.
Av SDD tillhandahållna blanketter skall användas vid resultatrapportering.

§ 11:2 Placering vid poolspel
Vid poolspel avgöres placeringen enligt följande prioritetsordning:

1.antal vunna matcher
2.setskillnad
3.inbördes möte (endast matchresultat, ej setskillnad).

Om deltagare ej går att skilja enligt ovanstående punkter spelas någon form av omspel mellan dessa (se
vidare § 9:8).
Typ av omspel skall anslås i tävlingslokalen vid poolspel, liksom ovanstående ordning.

§ 11:3 Rankingpoäng
Rankingpoäng utdelas vid: av SDD rankingsanktionerade tävlingar och av SDF sanktionerade tävlingar
spelade i Skåne, i klasserna: HS, DS, JS, HD, DD och MD.
Rankingpoäng kvarstår tills dess att tävlingen i vilken poäng erhölls återkommer motsvarande säsong
nästa år. I fall att tävlingen ej återkommer motsvarande säsong nästa år, kvarstår poängen ett kalenderår.

§ 11:4 Rankingpoäng - beräkning
I av SDD rankingsanktionerade tävlingar utgår rankingpoäng enligt följande rankingpoängsystem:
Rankingtabeller föres separat för varje klass.
I av SDD rankingsanktionerade tävlingar erhåller vinnaren lika många poäng som antalet starter (räknat
som antalet anmälda på normalt sätt, oavsett de faktiskt startat eller ej, plus antalet utnyttjade WC) i
klassen.
I av SDF sanktionerad tävling, spelad i Skåne, erhåller vinnaren lika många poäng som
ett modifierat startantal enligt:

HS: antalet skånska starter/2 + 25% av övriga starter.
DS: antalet skånska starter + 50% av övriga starter samt
HD, DD, MD: antalet skånska spelare/2 + 25% av övriga spelare.

Tvåan får 3/4 av vinnarens poäng.
3:an - 4:an får 1/2 av vinnarens poäng.
5:an - 8:an får 1/4 av vinnarens poäng.
9:an - 16:e får 1/8 av vinnarens poäng.
17:e - 32:e får 1/16 av vinnarens poäng.
33:e - 64:e får 1/32 av vinnarens poäng.
etc.

Poäng som ej är heltal avrundas nedåt till närmaste heltal.

Lägre poäng än fyra delas inte ut, med undantag för:
4 - 5 startande: 2:an får 3 poäng.
3 startande: vinnaren får 3 poäng.
2 startande: vinnaren får 2 poäng.

Förutom detta får alla i HS och DS A-cup ytterligare 3 poäng
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I HS oc DS B-cup delas följade poäng ut:
vinnaren får 3 poäng
tvåan får 2 poäng
3-4:a får 1 poäng,.

I dubbelklasserna erhåller vardera spelaren i dubbelparet denna poäng (dubbelpar som sådana ges alltså
ingen rankingpoäng).

§ 11:5 Rankingpoäng - seedningsordning
Summan av en spelares rankingpoäng i en klass, dock räknas endast de sju högsta poängen, avgör en
spelares placering i rankingtabellen.
Om två spelare har samma sammanlagda poäng, rankas den spelare före, som, om ingen av dem skulle
komma att deltaga i fler tävlingar, längst kvarstår på sin poäng (eller i det fall att båda spelarna faller till
samma poäng: denna nyuppkomna poäng etc.), allteftersom rankingpoäng från de äldsta tävlingarna
strykes, eller om båda spelarna samtidigt faller från sin poäng, den spelare som då har högst kvarstående
poäng.
Vid beräkning av sammanlagd rankingpoäng för dubbelpar, adderas vardera spelarens sammanlagda
rankingpoäng i dubbelklassen, erhållen enligt ovan genom summeringav de nio högst enskilda poängen
för vardera spelaren (spelaren behöver alltså ej ha erhållit sina poäng i samma tävling eller tillsammans).
Vid separation av dubbelpar som har samma sammanlagda poäng, förfares som vid separationen av
enskilda spelare enligt ovan, med den skillnaden att dubbelparens poäng som helhet beaktas.
Om två spelare (eller dubbelpar) ej går att skilja på rankingpoäng, avgör lotten vilken som skall rankas först
inför tävling.

§ 11:6 Skånska rekord
Skånska rekord noteras för antal kastade pilar i de speltyper som förekommer på tävling,på vilken
uppnådda resultat får räknas som skånskt rekord, i klasserna: HS, DS, JHS och JDS samt, vid tävling med
HD-, DD- eller MD-klass, även dessa klasser (d. v. s. rekord i dubbel kan ej noteras i gemensam dubbel,
t. ex. i reservlagsserien).
JS-rekord kan noteras i seniortävling eller i av SDD, SDF eller annat dartdistrikt inom SDF arrangerad
juniorklass. JS-rekord noteras separat för junior- respektive seniorbana.
Resultat får räknas som skånskt rekord om det uppnåtts av skånsk spelare i:

-Av SDD eller SDF registreringskrävande seriespel.
-Skånska Cupen eller motsvarande rikstäckande cupspel av mästerskapskaraktär
arrangerat av SDF.
-Av SDD, SDF eller WDF/BDO sanktionerad tävling eller kval till sådan, samt annan av
SDD arrangerad tävling.

För att godkännas som skånskt rekord måste någon av nedanstående punkter
vara uppfylld:

•Resultatet skall vara uppnått innan 880901 och belägg skall i någon form finnas eller
•resultatet skall rapporteras genom insändande av fullständigt ifylld rekordrapporteringsblankett eller
•resultatet skall rapporteras genom insändande av, bortsett från bandomarens underskrift fullständigt
ifylld rekordrapporteringsblankett, vilken åtföljes av matchprotokoll (eller avskrift av sådant) fört så att
det tydligt framgår att räknefel ej föreligger, hur många pilar som använts samt vem som spelat setet,
beviljat av bandomare.

Utöver bevittnande av bandomare, gäller överdomarens vid tävling eller distriktslags/landslagskaptens
bevittnande.
Set som innehåller räknefel kan ej godkännas som rekord.
Rekordnotering skall godkännas, alternativt underkännas, av SDD:s tävlingsansvarige.


