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Inbjudan till sommarens
stora bouletävling

Göteborgsserien 2016
Välkommen till Göteborgsserien 2016!
Tävlingen är öppen för alla som gillar att spela boule, såväl elit som
nybörjare. Det enda som räknas är poängen på banan!
Göteborgsserien spelas även i år med en våromgång och en höstomgång. Ni kan
spela två eller tre samtidigt och laget får ha en reserv.
Våromgången startar den 2 maj och pågår till 13 juni (inget spel 6 juni pga
nationaldag). Höstomgången startar den 8 augusti och avslutas den 29 augusti.
Alla lag i samma division möter varandra två gånger. I regel spelas två matcher per
spelkväll.
Priser: 70 procent av spelaravgifterna avsätts till vinster och fördelas på lagen som
placerat sig 1, 2 och 3 i de olika divisionerna.
Så här anmäler du dig
Göteborgsserien spelas måndagar på Boulecentrat vid Slottsskogsvallen.
Spelstart är 18.15.
* Anmälan ska vara inlämnad till Kuling senast 25 april.
* Bekräftelse på anmälan skickas ut senast 30 april.
* Anmälan kan endast göras via mail till kuling-boule@hotmail.com.
* Avgiften 480 kr/lag sätts in på Plusgiro 892416-9, GBS Kuling.
Detta ska finnas med i anmälan
- Anmälan ska innehålla namn på laget, vilka som spelar samt telefon och epostadress till en kontaktperson i laget (”spelare 1”).
- Ange vilken division ni spelade i 2015 eller om laget är ny deltagare.
Några enkla regler
- Lag som inte betalat anmälningsavgift före spelstart kommer att strykas.
- Laget förfogar över tre spelare samt en reserv.
- Namn på reserv ska anmälas till tävlingsledningen innan serien startar.
- Lag med endast en spelare på plats vid match får spela med 6 klot.
- Lag som uteblir noteras som W.O. och förlust med 13-0.
Välkommen till Göteborgs äldsta bouletävling!
Vill du ha mer information? Mail: roland.arvidsson2@comhem.se Tel: 0708-660583
Tävlingsledning: Ingemar Gabrielsson 0762-2314417
Arrangör: Göteborgs Boulesällskap Kuling.

!

