Spelregler Lottojox 2015/2016
Spelform
I höstterminens Lottojox deltar ett 20-tal lag fördelat på fyra grupper. Alla möter alla i
respektive grupp. Under vårterminen bildas nya grupper utifrån höstens resultat. Till vårens
gruppspel är det möjligt för nya lag att ansluta. Efter vårens gruppspel spelas också ett slutspel
för att kora mästarlaget i Lottojox.
Antal omgångar:
Matcherna spelas i sex omgångar och oavgjort resultat gäller i gruppspelet.
Handikapp
Inget lag har handikapp i gruppspelet. Alla matcher startar 0-0.
I slutspelet har lagen handikapp enligt följande:
Grupp 1: 0 poäng
Grupp 2: 1 poäng
Grupp 3: 3 poäng
Grupp 4: 4 poäng
Antal spelare
Laget består normalt av fyra spelare, men det är tillåtet att också spela med tre spelare. (Se
också avsnitt Reserv.)
Reserv
Det är tillåtet att ta in valfri reserv, det vill säga även någon som spelar i ett annat lag i Lottojox.
Det är dock bara tillåtet med en reserv per match. Vid användning av reserv har laget
automatiskt förlorat lotten, det vill säga motståndarna har fördel av sista sten i första
omgången.
I slutspelet, där handikapp tillämpas, tappar laget också en poäng i handikapp om inlånad
spelare kommer från en ”lägre” division.
Flytt av match
Om en match måste flyttas, meddela tavling@umecurling.se så att bokningen tas bort från
bokningskalendern. Lagen ansvarar sedan för att ordna ett nytt speldatum. Sista dag för
höstens gruppspel är söndagen den 20/12-2015. Sista dag för vårens gruppspel är 6/3-2016.
Banskötsel
Lagen ansvarar gemensamt för att göra i ordning sin bana inför match. Se till att vara på plats
minst 15 min före matchstart.
Teedragning
Teedragning sker efter respektive lags första match. Teedragning kan behövas för rangordning
av placering i respektive grupp. (Se också avsnitt Rangordning.) Notera resultat av
teedragningen på matchprotokollet, ange resultat för varje position i laget.
Om laget bara är tre spelare, vid tillfället för teedragning, drar varje spelare var sin sten. Notera
varje spelares resultat på protokollet. Tävlingsledningen kan hjälpa till att räkna ut slutsumman.
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Rangordning i gruppspel
För rangordning av placering i respektive grupp gäller i tur och ordning
- Högsta poäng i serien,
- Vinst i inbördes möten
- Högsta poäng vid dragning till tee enligt poängmetod Svenska Curlingförbundets
tävlingsbestämmelser kapitel 7.1:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCurlingforbundet/SPELA/Regler/
Matchprotokoll
Matchprotokoll finns att hämta på övervåningen i facket till vänster om kontorsdörren, märkt
”Lottojox ej spelade matcher”. Efter avslutad match ansvarar vinnande lag för att lämna
protokollet på samma ställe, denna gång i facket märkt ”Lottojox spelade matcher”.
Protokollen ska vara fullständiga med omgångsresultat och underskrift. För snabbare
resultatrapportering ser tävlingsledningen gärna att lagen också mailar resultatet till e-post
tavling@umecurling.se.
Resultatrapportering
Cuponline används för resultatrapportering i Lottojox. Från klubbens hemsida
www.umecurling.se finns länkar till resultaten i Cuponline.
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