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901

Allmänt
Allround är en mångkampstävling inom frisbeesporten, där man tävlar i sju grenar (Discgolf,
Längd, SCF, Discathon, Precision, DDC och Fristil) och en sammanlagd poängsumma uträknas.
Den som erhållit mest poäng deklareras som Allroundvinnare.
(I en mångkampstävling där man tävlar i flera grenar men ej uppfyller ovanstående
grenuppräkning, kan man sammanställa en Total-lista enligt samma mönster.)
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Ändring

•
•
•
•
•

Samtliga sju grenar räknas åter med i mångkampen Allround.
Precision infogad i mångkampen Allround
903.03 Ändrad poängräkning för pargrenar där endast en
spelare i laget skall räknas in i totalsammanställningen.
Allmän modernisering och uppfräschning av regelboken.
I Allround-sammanställningen räknas endast spelare som
deltagit i minst tre grenar in.
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903

Poäng
903.01

Maxpoäng

Maxpoäng för grenseger skall vara lika i alla grenar. Maxpoängen skall motsvara troligt antal
startande i allroundtävlingen, avrundat till 25, 50, 100, 150… osv, beroende på vilket som ligger
närmast ovanför.
Observera att för Allroundsammanställningen skall endast spelare som deltar i minst tre grenar
räknas med. Dvs att den bäst placerade, av de spelare som i Allroundtävlingen deltar i minst tre
grenar, tilldelas maxpoängen i varje gren i allroundsammanställningen. Den näst bäst placerade,
av de spelare som deltar i minst tre grenar, tilldelas den näst högsta poängen, och så vidare.
I en mångkampstävling som ej definieras som Allround, enligt vad som beskrivs i sektionen
"Allmänt" ovan, räknas samtliga spelare som deltagit i minst två grenar in i
Totalsammanställningen.
903.02

Poängfördelning

Poängskalan skall vara linjär med en poängs skillnad mellan placeringarna.
903.03

Pargrenar

I pargrenar skall vinnarna erhålla maxpoäng. 2:orna får poäng motsvarande 3:e plats, 3:orna får
poäng motsvarande 5:e plats osv. Dock; Om endast en spelare i ett par deltagit i tillräckligt
många grenar för att räknas med i totalsammanställningen, skall steget ned till efterföljande plats
endast vara ett, inte två, poäng.
Exempel; I DDC vinner lag 1 (spelare A och B) före lag 2 (spelare C och D) och lag 3 (spelare E
och F). Samtliga spelare utom spelare B har deltagit i tillräckligt många grenar för att räknas med
i totalsammanställningen. Spelare B har endast ställt upp i DDC och räknas alltså ej med i
totalsammanställningen. I detta fall får spelare A maxpoäng i grenen, medan spelarna i lag 2 får
poäng motsvarande 2:a plats, spelarna i lag 3 får poäng motsvarande 4:e plats, osv.
903.04

Delad Placering

Poängfördelningen för delad placering fås genom att summera de poäng som skulle utdelats till
nästa placering i listan, och dela den summan med det antal spelare som delade placeringen.
903.05

Sammanställning

I poängsammanräkningen för allround skall poängen från alla grenar, för de spelare som deltagit
i minst tre grenar, räknas med. I en mångkampstävling som ej definieras som Allround, enligt vad
som beskrivs i sektionen "Allmänt" ovan, räknas samtliga spelare som deltagit i minst två grenar
in i Totalsammanställningen.

904

Delad placering i sammanställningen
• Om två eller flera spelare har samma poängsumma efter poängsammanräkningen vinner den
som har den bästa grenplaceringen.
• Skulle det fortfarande vara lika vinner den som har näst bästa placering o.s.v.
• Är det fortfarande lika vinner den som slagit flest andra spelare i alla grenar tillsammans.
• Är det då fortfarande lika delas placeringen.
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