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TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SKÅNSKA CUPEN

Omfattning

Föreliggande bestämmelser reglerar spel i Skånska Cupen (SC) och Skånska Cupen för Damer (SCD).

Speltid

SC och SCD spelas årligen under vårsäsongen.

Deltagande

SC och SCD spelas mellan tre- och/eller fyramannalag från i SDD registrerade klubbar.

Klubb får anmäla valfritt antal lag i såväl SC som SCD.

Spelare måste inneha A- eller B-licens och vara registrerad för den klubb vars lag han/hon spelar i.

Lag i SC får innehålla spelare av båda könen, i SCD äger endast rena damlag rätt att deltaga.

Klubb som anmäler lag till SCD får, utan extra kostnad, även anmäla motsvarande antal damlag i SC. I
sådant fall får endast damer spela i dessa SC-lag, men spelarfördelningen behöver ej vara identisk i SC-
lagen och SCD-lagen.

Om en klubb anmält mer än ett lag i samma cup, tilldelas dessa olika nummer. Fritt anmälda damlag i
SC markeras med "DAM" och, om så behövs, efterföljande nummer.

Samme spelare får endast spela för ett lag i SC; damer får utöver detta spela för ett lag i SCD (ej
nödvändigtvis samma lag som i SC).

Listade spelare

För varje klubb med lag i SDD:s herrserie listas tre spelare i SC.

Endast klubbens lag 1 får använda fler än en listad spelare (genom hela cupen).

Listning baseras på placering i "outstanding player"-tabellerna för herrserien den 1:a januari det år cupen
spelas.

I det fall klubb med lag i SDD:s damserie anmäler mer än ett lag till SCD, listas tre spelare på motsvarande
sätt i SCD enligt "outstanding player"-tabellerna för damserien.

I det fall en spelare, p.g.a. övergång under säsongen, förekommer i annan divisions "outstanding player"-
tabell än klubbens övriga spelare, betraktas spelare i överliggande division som högre placerad, medan
spelare i parallell division inordnas efter poäng.

Spelare som listats för annan klubb, än den han/hon (p.g.a. övergång efter listningen) är registrerad för,
betraktas som listad även för den nya klubben. Ingen ersättare listas i sådant fall för den gamla klubben.
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Lottning

Ny lottning företages inför varje ny spelomgång (s.k. Amerikansk lottning).

Lottning skall alltid, då så är möjligt, göras så att lag från samma klubb ej möts.

Lag 1 från de klubbar som, i SC, har lag i SDD:s herrseries division 1 eller, i SCD, SDD:s damseries division
1 kallas "seedade lag" (inbördes tabellplacering får däremot ej ha inflytande på lottningen).
I det fall ej samtliga lag skall spela i första omgången, skall, i första hand, seedade lag lottas att stå över
denna omgång.

I det fall ytterligare lag skall stå över första omgången, lottas dessa fram, genom att varje klubb erhåller
samma antal lotter, som det antal oseedade lag klubben anmält och bland samtliga dessa drages sedan
det antal, som motsvarar det antal lag som skall spela; varvid de dragna representerar de av respektive
klubbs lag, som har högst ordningsnummer.

Damlag lottas härvid separat från klubbens övriga lag i SC.

Exempel: En klubb, med lag i herrserien div 1, har anmält sju lag i SC, varav två damlag. Eftersom
förstalaget är seedat erhåller klubben fyra lotter för de "övriga" lagen samt två lotter för damlagen. Om alla
utom två av klubbens "övriga" lag drages till första omgången, spelar lag fyra och fem samt damlagen. Om,
i stället, ett damlag och ett "övrigt" lag ej dragits, hade klubbens lag tre, fyra och fem samt damlag två
spelat.
Vid lottning av en ofullständig första omgång skall tillses, att högst hälften av lagen i denna är från samma
klubb.Vid lottning före kvartsfinal skall eventuella seedade lag inlottas först, på så sätt att dessa, i den mån
det är möjligt, ej möts inbördes (i kvarts- och semifinal saknar seedningen betydelse).
Efter inlottning av de seedade lagen, inlottas de lag, vars inplaceringsmöjligheter begränsas av klubbens
antal deltagande lag i omgången, så att inbördes möten undvikes och att klubbens antal hemmamatcher
ej överskrider spellokalens kapacitet. Detta sker i den ordning som svårigheten att lotta in de olika
klubbarnas lag motiverar.
Sist inlottas lag från klubbar utan ytterligare lag i omgången och som ej delar lokal med lag från annan
klubb.

Om en klubb har flera oseedade lag i samma omgång, skall dessa inlottas i en sådan ordning, att
ordningsnumret ej styr lagets möjligheter att erhålla hemmabana eller vem dess motståndare kan komma
att bli.

Om två eller flera klubbar delar lokal, sådan att antalet banor ej medger, att alla i omgången deltagande
lag från dessa klubbar kan erhålla hemmamatch, skall lag från dessa klubbar, i görligaste mån, inlottas
i en sådan ordning, att klubbtillhörigheten ej påverkar möjligheten att erhålla hemmamatch.

I övrigt är lottningen fri och skall genomföras så att dess utfall blir så oförutsägbart som omständigheterna
tillåter.

Spelform

SC och SCD spelas som cup för tre- och/eller fyramannalag (enkelmöten):
Nio singlar                              5 x 501

Det lag som inte börjar delmatch skriver densamma.

Match får avbrytas då ena laget vunnit fem delmatcher.

En match i SC eller SCD spelas i övrigt i enlighet med SDD:s tävlingsbestämmelser för seriespel.
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Final

Final spelas på plats som utses av SDD:s tävlingsansvarige.

I final avgöres vem som betraktas som hemmalag genom lottning på plats finaldagen. Begreppen hemma-
/bortalag har i final endast betydelse för spelordningen.

Final leds av en domare som utses av SDD:s tävlingsansvarige.

Walk-over

Lag som lämnar WO stykes ur cupen i fråga och äger ej rätt till pris. Vid WO tillämpas i övrigt samma regler
som vid seriematch. Det lägre bötesbeloppet gäller i omgångarna fram t.o.m. kvartsfinal. I semifinal och
final, d.v.s. de två sista omgångarna, gäller det högre beloppet.

Bestraffningar

Lag som använt avstängd eller oregistrerad spelare, använt spelare som tidigare spelat för annat lag i
samma cup eller felaktigt använt listad spelare förlorar hela matchen.

Klubb, vars lag använt oregistrerad spelare, bötfälls med det felande registreringsbeloppet.

Klubb, vars lag använt spelare som tidigare spelat för annat lag eller felaktigt utnyttjat listad spelare,
bötfälles med 100:-.

Lag som använt avstängd spelare bestraffas av SDD:s styrelse.

Ändring av speldatum

Speldatum skall meddelas i samband med inbjudan och kan ej utan synnerliga skäl ändras.

Insändande av matchprotokoll

Ansvaret för insändande av matchprotokoll åvilar det vinnande laget, varvid i övrigt SDD:s tävlingsbestämmelser
för seriespel gäller.

I det fall resultat ej inkommer till SDD, innan dess lottning av nästa omgång skall genomföras, äger SDD:s
tävlingsansvarige rätt att med lottens hjälp avgöra vilket lag som vunnit.

Tolkning

Vid oklarheter i dessa bestämmelser eller vid fall ej upptagna häri äger SDD:s tävlingsansvarige/DS rätt
att tolka och göra tillägg i enlighet med god tävlingssed.
I övrigt gäller, där de är tillämpliga, SDD:s tävlingsbestämmelser för seriespel och SDD:s
tävlingsbestämmelser.

Tillgänglighet

Dessa tävlingsbestämmelser skall finnas tillgängliga:
- genom hemmalagets lagledare vid cupmatch
- genom av SDD:s tävlingsansvarige utsedd domare vid final
- genom ledamot av DS vid klubbmöte arrangerat av SDD
- vid styrelsemöte i SDD
- på SDD:s kansli
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