Svenska Discsportförbundet Allround

Allroundtouren och Svenska DDC-touren 2021
Svenska DDC Touren:
Vi har planer på en tour med sex deltävlingar. Självklart kan detta förändras, och då
kommer vi ut med uppdaterad information på bästa sätt.
Planen är att varje spelare räknar sina fyra bästa placeringar av de sex
deltävlingarna.
Blir det fem deltävlingar, räknar man även sina fyra bästa.
Blir det fyra deltävlingar, räknar man sina tre bästa.
Blir det tre deltävlingar, räknar man sina tre bästa.
Poängsystem är samma som tidigare år (25poäng för seger, 23p för andraplats, 21p
för tredjeplats och 20p för en fjärde placering. Därefter är det en fallande skala från
19 poäng ner till 1 poäng, men som justeras beroende på antal deltagande lag).

ALLROUNDTOUREN
Tillvägagångssättet blir att man får räkna sina 12 bästa grenresultat. Ingen gren får
medräknas mer än tre gånger. Grenarna förekommer i lite olika omfattning detta
första år av touren, vilket vi får acceptera då det utgår från de olika arrangörernas
önskemål.
De 20 bästa i varje gren kommer att ges poängen 20-19-18-17-…1-1-1… Alltså är
man garanterad 1 poäng genom en grenstart (vilket motiverar fler att delta). I
pargrenarna är motsvarande för de tio bästa 20-18-16-14-…-2-1-1-1…osv.
Deltagande i Allroundtouren är gratis. Deltar man vid någon gren vid ett av
evenemangen så är man automatiskt med i tabellen, som kommer att uppdateras
fortlöpande.
Observera nedan information om att det numer inte krävs licens för att tävla.
De bästa i sluttabellen kommer att premieras vid avslutande deltävlingen.
Varje arrangemang är inte bara en deltävling i touren utan också ett eget stolt
evenemang som har sina traditioner.
Totala antalet tävlingstillfällen kommer bli 22 stycken om alla deltävlingar kommer
kunna genomföras, enligt följande:
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Deltävlingar i Allroundtouren och Svenska DDC-touren:
• 29–30/5 NORRKÖPINGSKASTET Norrköping DDC, längd, TRC
• 19/6 SOMMARKASTET Värnamo DDC, precision, Discathon
• 30/6–4/7 SM Halmstad DDC, precision, fristil, SCF, discgolf, Discathon, längd
* Med Norrköping som eventuell arrangörsort om SM-veckan ställs in, och
med 5–8 augusti som alternativ datum.
• 24–25/7 MALMÖ OPEN Malmö DDC, längd, discgolf
• 18–19/9 LUFS MASTERS Linköping DDC, precision, Discathon
• 25–26/9 HÖSTKASTET Kalmar DDC, SCF, discgolf
Med reservation att förutsättningarna kan ändras främst på grund av pandemin.
Respektive arrangör kommer med information om sin deltävling.
All info om dessa tävlingar kommer i god tid att läggas upp på Svenska
Frisbeesportförbundets hemsida.

Vem får ställa upp i svenska tourtävlingar?
I sanktionerad tävling får spelare som har ett aktivt medlemskap för innevarande
kalenderår i en klubb ansluten Svenska Discsportförbundet Allround delta.
(Tips: Är din förening inte ansluten till Svenska Discsportförbundet Allround, ta
kontakt med din klubbstyrelse, det kostar endast 100kr/år för en förening att bli
medlemsförening.)
Parallellt med tävlingsklasserna kan arrangören i en sanktionerad tävling även
tillhandahålla motionsklasser, där medlemskap inte krävs. Det är även möjligt att slå
ihop motions- och andra ordinarie klasser i en tävling. Men resultat gjorda av
spelare som inte är medlemmar för innevarande år i en förening ansluten till
Svenska Discsportförbundet Allround ligger inte till grund för rekordnoteringar,
svensk ranking, eller mästerskapstitlar. Undantag görs dock för rekordnoteringar av
juniorer under 10 års ålder samt seniorer över 80 års ålder, vilka kan godkännas om
resultatet gjorts i en sanktionerad tävling, även utan föreningsmedlemskap.
För att delta i SM krävs alltid att spelare är aktiv medlem i en förening ansluten till
Svenska Discsportförbundet Allround.
Spelare bosatt i utlandet och som ej tävlar för en svensk förening får delta i svenska
sanktionerade tävlingar, men spelaren måste då vara ansluten till sitt hemlands
nationella förbund om ett sådant existerar.
Eventuella frågor ställs till tavlingsutskott@sdfa.se
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