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§ 5 SPELFORMER OCH KLASSER

§ 5:1 Cuptävling
Med cuptävling (cup) menas tävling där vinnande spelare går vidare i tävlingen medan förlorande spelare
är utslagen.

§ 5:2 Poolspel
Med pooltävling menas tävling där spelarna möter varandra i grupper om minst tre. Vinnaren i en sådan
grupp (pool), samt eventuellt ytterligare spelare ur poolen (efter deras placering), går vidare till fortsatt spel.
Fortsatt spel kan utgöras av nya pooler, men även av annan spelform t. ex. cup.
Spelare som går vidare från samma pool bör separeras så långt som möjligt i det fortsatta spelet.

§ 5:3 Japansk cup
Med japansk cup menas en form av cupspel med dubbelsidigt spelschema. Ena sidan av detta schema
är uppbyggd som en normal cup, de spelare som slås ut på denna sida inplaceras på andra sidan i en
ny cup, men allt längre fram i denna ju längre de gått i den första cupen. Vinnarna av dessa båda cuper
möts i en final.

§ 5:4 Singel
Singel innebär att två spelare möts inbördes.

§ 5:5 Dubbel
Dubbel innebär att fyra spelare möts på ett sådant sätt att två av dem spelar tillsammans mot de båda
andra. Två spelare som på detta sätt spelar tillsammans benämns "par".

§ 5:6 Trippel
Trippel innebär att tre spelare spelar tillsammans mot tre andra spelare.

§ 5:7 Lagspel
Med lag menas en enhet om minst två spelare. Reserver får användas i den omfattning tävlingsarrangör
bestämmer. Arrangör bestämmer vidare lagets storlek och könsfördelning.

§ 5:8 Mixed
Med mixed menas par eller trippellag sådant att ej alla spelare är av samma kön. För trippelmixedlag kan
könsfördelningen fixeras t. ex. till två herrar och en dam.

§ 5:9 Gemensam klass
Med gemensam klass menas klass utan könsbegränsningar.

§ 5:10 Junior
Som junior räknas spelare till den dag spelaren fyller 18 år.
Åldersklasserna H18 och D18 avser spelare som fyller högst 18 år under det kalenderår  tävlingen avhålles.
Åldersklasserna H21 och D21 avser spelare som fyller högst 21 år under det kalenderår  tävlingen avhålles.
I det fall underlag ej föreligger för att arrangera separata klasser D18 och D21 kan dessa slås samman
(benämnes D18/21).

§ 5:11 Oldtimers
Åldersgränsen för oldtimersklasserna avgöres från tävling till tävling och kan vara olika för herrar och damer.
Från SDD:s sida föreligger en rekommendation att minimiåldern ej bör vara lägre än 40 år. Åldersgränsen
anges med födelseår.
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§ 5:12 Reserver
Reserver får ej sättas in i singel-, dubbel- eller trippeltävling.
Undantag från denna regel får göras i distriktstävling där kvaltävling på lokal nivå föreligger, vilken ger klubb
eller region rätt att sätta in reserver enligt angiven ordning.
Beträffande par eller trippellag får del av sådana ej ersättas, utan reserv utgöres av nästkommande par/
trippellag.

§ 5:13 Differentierade starttider
Uppskattade starttider för klasserna skall anges på inbjudan vid differentierade starttider. Sådan angiven
starttid är att betrakta som en preliminär upplysning och den faktiska starten kan (av tekniska skäl) bli
senare, men ej tidigare.

Vid tävling med MD skall uppskattad starttid (enligt ovan) anges för de direkt därefter spelade klasserna
samma dag oavsett banantal.

Vid tävling med junior- eller oldtimersklasser bör differentierade starttider tillämpas på ett sådant sätt att
övriga klasser startar senare, så att junior-/oldtimersklasserna ej interfererar med det övriga spelet.
Likaså får osanktionerat spel (t. ex. loosers-cup) endast förekomma då det ej eller endast obetydligt
inverkar på det sanktionerade spelet.


