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Placeringskriterier i Round Robin
1.
2.

Antal vunna matcher
Om 2 brottare har lika antal segrar avgör det inbördes mötet.
Om flera brottare har lika antal segrar räknar man deras klassificeringspoäng deras
inbördes möten. Om de fortfarande är lika räknas deras totala klassificeringspoäng.
Är de fortfarande lika bestäms deras placering enligt nedanstående kriterium:
-

flest antal fallsegrar (vid lika gäller snabbaste fall)
flest antal segrar med teknisk överlägsenhet
flest antal tekniska poäng
minsta antal varningar
flest antal 5- 3- 2-poängskast i turordning
är brottarna fortfarande lika vinner den brottare som väger minst

Om man under utvärderingen under punkt 2 kommer fram till att 2 är lika, t.ex. har
samma klassificeringspoäng, samma falltid eller antal tekniska poäng, gäller
inbördes möte mellan dessa 2 brottare.

Regler för placering vid Fyrstads och Lilla Fyrstads
Om en tävling omfattar mer än två lag
Varje individuell seger i lagmatchen ger en poäng. Det lag som har flest individuella
segrar, det vill säga poäng, tilldelas två (2) lagpoäng och det förlorande laget noll (0)
lagpoäng. Slutar matchen lika tilldelas lagen var sin (1) lagpoäng.
När alla lagmatcher är slutförda:
I de fall två lag har lika många lagpoäng avgör inbördes möte
enligt utvärdering av nedan nämnda punkter, från 1 till 6 (i det inbördes mötet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flest antal segrar i matchen
Flest antal segrar på fall, wo, diskvalifikation och skada
Flest antal matchsegrar på teknisk överlägsenhet
Flest antal periodsegrar på teknisk överlägsenhet
Flest antal tekniska poäng erhållna
Minst antal tekniska poäng förlorade
I de fall 3 eller fler lag har lika många lagpoäng
I första hand räknas flest antal vunna individuella matcher totalt i hela tävlingen.
Om alla 3 lagen har lika många vunna matcher fortsätter man utvärderingen enligt
punkterna 2 – 6 ovan (totalt i hela tävlingen).
Om 2 lag är lika i någon av utvärderingspunkterna gäller inbördes möte mellan dessa
båda lag.

