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§ 6 LOTTNING OCH WILD-CARDS

§ 6:1 Lottning av rankingsanktionerad tävling
Lottning av rankingsanktionerad tävling utföres av SDD:s tävlingsansvarige eller av denne bemyndigad
person.
Arrangör skall tillhandahålla anmälningslistor på sätt som överenskommes med SDD:s tävlingsansvarige.
Lottningsförfarandet skall följa de regler som finns i SDD:s "Regler för spelformer och lottning"
Lottningsschemat skall, om möjligt, vara anslaget i, eller i anslutning till, spellokalen eller tillhandahållas
i form av upptryckt tävlingsprogram (i tillräcklig mängd) senast en timme
före tävlingens start.

§ 6:2 Seedning
Med seedning avses ett styrt lottningsförfarande sådant att, ju högre seedning två spelare har, desto
senare i lottningsschemat riskerar de att mötas, i den utsträckning detta medgives.
I rankingsanktionerad tävling skall seedningen göras efter SDD:s rankingtabeller.
Seedning regleras i övrigt av SDD:s "Regler för spelformer och lottning".

§ 6:3 Spelordning vid poolspel
Vid poolspel skall spelare ha mött eventuella klubbkamrater i samma pool innan möten över klubbgränserna
spelas.

§ 6:4 Wild-cards (WC)
Med WC menas plats i spelschemat som lämnats öppen för anmälan på plats tävlingsdagen.

§ 6:5 Utplacering av wild-cards i spelschema
Antalet WC får ej överstiga ett per påbörjat sjutal med namn inlottade starter.
Placeringen av WC i spelschemat skall vara sådan att den utgöres av de platser, vilka tillkommer p. g. a.
utökande av deltagarantalet från det vid anmälningstidens utgång uppnådda antalet till det antal som
uppnås då man inkluderar WC. Numreringen av WC skall följa den ordning efter vilken platser besatts om
spelschemat utökas med en start i taget. WC-plats måste vara numrerad: WC 1, WC 2 etc.

§ 6:6 Wild-cards - anmälan och inlottning
Spelare som kommer till tävling med utlysta WC äger rätt att lottas in i spelschemat enligt nedan, förutsatt
att:

-det finns lediga WC
-anmälningstiden på plats ej gått ut samt
-spelaren i övrigt äger rätt att deltaga i tävlingen.

Inlottning av starter på WC-platserna göres efter det att anmälningstiden för WC gått ut och innan spelet
i klassen börjar. Inlottningen göres, i det fall samtliga WC ej utnyttjas, på de platser som har lägst
ordningsnummer. Om mer än ett WC utnyttjas i en klass lottas det om vem som erhåller vilket WC.

Anmälningsavgiften vid utnyttjande av wild-card är 20 kr högre än ordinarie avgift (räknat per start).
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§ 6:7 Wild-cards vid rankingsanktionerad tävling
Vid rankingsanktionerad tävling gäller dessutom för WC:

1. Vid rankingsanktionerad tävling skall WC finnas i de sanktionerade klasserna. SDD:s TK äger rätt att
bevilja att tävling spelas utan, eller med reducerat antal, WC om skäl härtill angetts vid sanktionsansökan.

2. Förekomst av WC skall tydligt anges på affisch eller inbjudan.

3. Om anmälningstiden för erhållande av WC av arrangör anses böra tidigareläggas, får så ske om denna
tid anges på affisch och inbjudan. Inlottning av WC får ske även om den ordinarie närvaroanmälningstiden
ej är till ända.

4. WC får ej utdelas före tävlingslokalens utlysta öppningstid dagen för första start i klassen i fråga.

5. Tiden för utdelning av wild-cards måste vara minst 30 minuter.

6. Wild-card kan ej erhållas av spelare från arrangerande förening eller av spelare registrerad för förening
hemmahörande i den kommun i vilken tävlingen spelas förrän tidigast 15 minuter före det att tiden för
utdelande av wild-cards utgår.

7. De åtta herrar och fyra damer som är högst rankade i herr- och  damsingel i gällande SDD:s
rankingtabeller kan ej tilldelas WC i herr- och damsingel.

8. Arrangör har rätt att ersätta föranmälda spelare som ej startar med WC, i sådana fall bör dessa WC
lottas in först. Om detta sker är det i dessa fall tillåtet med fler än ett WC per påbörjat sjutal med namn
inlottade starter.


