Tävlingsbestämmelser – Landslagskval Veteran
Kap. 1 Landslagskval Veteran
§ 1. Förutsättningar
Landslagskval Veteran är en icke klubbunden tävling för trippel och/eller dubbellag.
Landslagskval Veteran är grund för uttagning att representera Sverige under tiden fram till nästa
kval. Allmänna Tävlingsbestämmelser gällande t.ex. licens och enhetlig klädsel gäller vid
Landslagskval Veteran.
Ny lydelse:
Landslagskval Veteran är en icke klubb-bunden tävling för trippellag. Varje trippellag består av
tre eller fyra spelare. Inbyte av en eventuell fjärde spelare får ske en gång per match. Bytet ska
genomföras mellan två spelomgångar och innan lillen kastats ut på nytt. Motståndarlaget ska
informeras om att byte kommer att ske.
Landslagskval Veteran är grund för uttagning att representera Sverige under tiden fram till nästa
kval. Allmänna Tävlingsbestämmelser gällande t.ex. licens och enhetlig klädsel gäller vid
Landslagskval Veteran.
§6. Spelform
…
Placeringarna för de fyra lag som gått vidare från dubbelknocken avgörs genom poolspel
där:
• lag rangordnade 1 och 4 möts
• lag rangordnade 2 och 3 möts
Ny lydelse:
Placeringarna för de fyra lag som gått vidare från dubbelknocken avgörs genom direktutslagning
där lag rangordnade 1 och 4 respektive 2 och 3 möts i första omgången.
§7. Byte av lag eller spelare
I grundomgången är utbyte av en spelare i dubbellag och en till två spelare i trippellag tillåtet fram
till den officiella spelstarten, under förutsättning att ingen av ersättarna var anmäld i ett annat lag.
Till finalspelet får högst en spelare bytas ut. Utbytesspelaren får inte ha spelat i ett annat lag i
grundomgången. Om ett lag som spelat sig till internationell representation får
förhinder utser Elitorganisationen ett nytt lag.
Ny lydelse:
I grundomgången är utbyte av en till två spelare i trippellag tillåtet fram till den officiella
spelstarten, under förutsättning att ingen av ersättarna är anmäld i ett annat lag. Till finalspelet får
högst en spelare bytas ut. Utbytesspelaren får inte ha spelat i ett annat lag i grundomgången. Om
ett lag som spelat sig till internationell representation får
förhinder utser Elitorganisationen ett nytt lag.

Tävlingsbestämmelser – Landslagskval Veteran
Kap.1 Svenska Cupen
§5. Grundomgång
…
•Veteran 65
Respektive distrikt ansvarar för genomförandet av grundomgången. Från varje distrikt
kvalificerar sig en förening till finalspelet.
Ny lydelse:
•Veteran 65
Respektive distrikt ansvarar för genomförandet av grundomgången. Från varje distrikt
kvalificerar sig en förening till finalspelet. Om något distrikt inte genomför kval går det distriktets
finalplats till den andraplacerade föreningen i det kval med flest deltagande föreningar. Om den
föreningen tackar nej går finalplatsen till den andraplacerade föreningen i det kval med näst mest
deltagande föreningar osv.
§ 6. Finalspel
…
Finalomgången spelas under två dagar. Dag ett spelas gruppspel i två grupper med vardera fyra
lag. De två bästa lagen från respektive grupp går vidare till nästa dags spel. Dag två spelas
semifinaler och final enligt direktutslagningsprincip.
Ny lydelse:
Finalomgången spelas under två dagar. Dag ett spelas cirkelpool i två pooler med vardera fyra lag.
De två bästa lagen från respektive pool går vidare till nästa dags spel. Dag två spelas semifinaler
och final enligt direktutslagningsprincip.
§8. Poängberäkning Svenska Cupen
…
I de delar av Svenska Cupen som spelas med gruppspel särskiljs lagen enligt följande:
1. Poäng/Antal vunna möten.
2. Inbördes matchskillnad* mellan lag med lika många vunna möten
3. Inbördes klotskillnad** mellan lag med lika många vunna möten.
4. Matchskillnad mellan alla lag i gruppen.
5. Klotskillnad mellan alla lag i gruppen.
6. Särspelsrunda*** mellan de inblandade lagen.
Ny lydelse:
I de delar av Svenska Cupen som spelas med gruppspel särskiljs lagen enligt följande:
1. Poäng/Antal vunna möten.
2. Inbördes matchskillnad* mellan lag med lika många vunna möten. I praktiken innebär detta,
om endast 2 föreningar ska särskiljas, inbördes möte.
3. Inbördes klotskillnad** mellan lag med lika många vunna möten.
4. Matchskillnad mellan alla lag i gruppen.
5. Klotskillnad mellan alla lag i gruppen.
6. Särspelsrunda*** mellan de inblandade lagen.

Allmänna Tävlingsbestämmelser
Kap. 1
§ 11.Placering vid gruppspel
…
*Inbördes möte
Om lag med samma antal poäng, vunna matcher och klotskillnad behöver rangordnas jämförs
lagens inbördes möten. Vid jämförelse mellan två lag så gäller resultaten i matcherna mellan dessa
två lag. Vid jämförelse mellan fler än två lag räknas en ny tabell, enbart baserad på berörda lags
inbördes matcher, fram. Vid jämförelse mellan två eller flera lag ska klotskillnad mot lag som inte
är berörda räknas bort. Proceduren kan behöva tillgripas flera gånger innan alla lag kan skiljas åt.
Ny lydelse:
Vid jämförelse mellan fler än två lag räknas en ny tabell, enbart baserad på berörda lags inbördes
matcher, fram. Proceduren kan behöva tillgripas flera gånger innan alla lag kan skiljas åt.

