Tävlingsbestämmelser för Inomhus-SM 2010
Lag-SM inomhus avgörs i gren 3, haspel Arenberg. Varje lag består av 3-4 personer,
laget kan bestå av både herrar och damer. Dessutom kan laget bestå utav kastare vilka
inte tillhör samma förening. För att vara berättigad till Svenska RF tecknet måste
samtliga kastare tillhöra en förening ansluten till SCF. Vilket innebär att kastare som ej
tillhör SCF tex internationella lag kan delta men är ej berättigad ett RF tecken.
Matchspel:
Vid varje enskild match ställer resp. lag upp med 3 kastare.
Samtliga lag möter varandra en gång (”alla möter alla principen”), en seger erhåller 1
poäng, lika 0.5 poäng. Pågrund av den poängräkningen som sker i de individuella
matcherna förekommer i praktiken aldrig ett oavgjort resultat. Det lag som i slutet av
tävlingen erhållit flest poäng koras till Svenska Mästare.
Det lag som har hemmamatch skall minst 15 minuter före nästa match ha överlämnat sin
laguppställning till motståndarlaget. Information om vilket lag som har hemmamatch i
respektive omgång ges ut av tävlingsledningen innan tävlingarnas början.

Individuella Matcher:
En Match tar ca 1 timme och består av 9 individuella matcher. En seger genererar 1
poäng, oavgjort 0.5 poäng. Första lag som uppnår minst poängsumman 4.5 poäng vinner
matchen, vilket innebär att varje match avgörs i bäst av 9 matcher. Segraren i en
individuell match är den kastare som uppnår flest poäng i en serie, om båda kastarna har
lika många poäng, räknas flest 10:or, om båda kastarna i sin tur har lika många 10:or
räknas 8:or följt av 6:or osv. till dess att någon vunnit, om det inte går att särskilja
kastarna på detta sätt blir resultatet i matchen oavgjort och genererar 0,5 poäng till
vaddera lag. Om båda lagen erhåller 4,5 poäng vaddera vinner det lag som har den högsta
totalsumman av alla poäng i de individuella matcherna.

Ålder och klass:
Det finns inga åldersbegränsningar på deltagarna, det finns heller inga klassindelningar.
För att inte matcherna skall dra ut på tiden rekommenderar vi att kastarna skall ha ett
genomsnittligt resultat på minst 70 poäng. Tävlingsledningen har rätt att avbryta en
match då de anser att en match tar för lång tid eller på annat sätt inte följer tidschemat.
Vinnande lag kommer då att vara det lag som har uppnått flest poäng.

