Nationell lottningsmetod (120615)
INDELNING I GRUPPER
Brottarna i respektive viktklass indelas i två grupper A och B. Brottarna som tilldelats
ojämna nummer bildar grupp A. Brottarna som tilldelats jämna nummer grupp B.
Observera -Vid 3,4 eller 5 invägda tillämpas s.k. Round Robin.
LOTTNING
Efter inplacering i grupper lottas brottarna genom att varje brottare möter närmast nedanför
honom/henne på listan placerad deltagare. I varje grupp med udda antal brottare får brottare med
högsta nummer stå över och flyttas i nästa omgång överst på listan. Brottaren behåller denna
placering till dess att denne ersätts av en annan brottare som stått över och därefter placerats överst
på listan. Att få stå över är genom lottdragningen en rättighet. Denna regel få ej frångås i annat fall
än att det blir omöjligt att lotta övriga kvarstående i gruppen, eller om att det genom att fråntaga
någon denna rätt, blir möjligt att lotta samman flera i gruppen. I sådant fall får brottaren med det
näst högsta numret stå över.

UTEBLIVANDE
Den som inte kommer upp på mattan i första omgången är ute ur tävlingen oavsett orsak. . Vid WO
under tävlingen måste brottaren, eller representant för brottaren, upp på mattan, alt. visa läkarintyg.
Domarna avgör om det blir uteblivande och brottaren mister sin placering. I lottningsprotokollet

markeras uteblivande med ”ute”, ej WO.
Vid Round Robin:
• utdelas WO-poäng i resten av matcherna men brottaren blir inte placerad. Tidigare resultat
kvarstår för övriga brottare. Utebliven brottare får ej finnas med i prislistan och de

övriga flyttas upp i prislistan.
Vid Pooler:
• Vid uteblivande efter första omgången skall brottaren strykas ur tävlingen och
omlottning ske (så länge det är praktiskt möjligt med avseende på matchlistor). Om
uteblivandet sker i sista omgången och man har tre brottare med varsin förlust så flyttas
trean upp till match om 3-4 plats, i övrigt gäller att har man två förluster så kan man
aldrig komma tillbaka in i tävlingen igen.

Nationell lottningsmetod (120615) fortsättning
PRELIMINÄRA OMGÅNGAR
De preliminära omgångarna äger rum med fortgående utslagning av brottarna. En brottare är
utslagen efter att ha förlorat två matcher. De preliminära omgångarna varar till dess två icke
utslagna brottare återstår inom respektive grupp. Dessa måste, om dom ej tidigare mötts, möta
varandra i gruppfinal.
1
I det fall tre brottare återstår och dom slagit varandra, bestäms placeringen med hänsyn till
resultaten i deras inbördes matcher. Den brottare som har de flesta klassificeringspoängen placeras
först osv.
2
Om deras (alla tre) klassificeringspoäng är lika, räknas deras totala klassificeringspoäng
varefter de placeras i enlighet med detta. Den med flest klassificeringspoäng placeras först osv.
3
Om dom fortfarande är 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 antalet varningar. -Flest antal 5-poängskast, 3-poängskast,
2-poängskast i turordning. -Är brottarna fortfarande lika vinner den brottare som vägde minst
vid invägningen. Om man under utvärderingen under punkt 2 eller 3 kommer fram till att 2 är lika,
t.ex. har samma klassificeringspong, samma falltid eller antal tekniska poäng, gäller inbördes möte
mellan dessa 2 brottare.
FINALER
Brottarna som placerats som etta i respektive grupp A och B brottas om första plats.
Brottarna som placerats som tvåa i respektive grupp A och B brottas om tredje plats.

