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Kap. 1. Seriespel Junior
§ 1. Förutsättningar (150913)
Dessa tävlingsbestämmelser avser seriespel för juniorer inom Svenska Bouleförbundet (SBF).
Seriesystemet består av förbundsserier. Förening eller distrikt kan arrangera seriespel vid sidan av
förbundsserierna. Sådant seriespel regleras inte i dessa tävlingsbestämmelser.
Seriespelet genomförs i 2 sammandrag och spelas i form av en seriepyramid med juniorelitserien
som högsta serie och med SBF som arrangör. Seriespelet för juniorer får ej spelas på samma
datum som öppna seriespelet.
Juniorklass
Förbundsserier:
 Elitserien
 Division 1 (Norra och Södra)
Sammandrag är de tillfällen då samtliga föreningar i en eller flera serier träffas för att genomföra
de möten som tillsammans utgör seriespelet. Ett sammandrag består av sju möten som spelas
under en dag. För vardera Division 1 arrangeras ett av sammandragen tillsammans med Elitserien
och ett vid en annan spelplats.
Ett möte består av en trippelmatcher mellan två föreningar.
Allmänna tävlingsbestämmelser gällande t ex licens och enhetlig klädsel gäller vid seriespel.

§ 2. Förbundsserier (150913)
Elitserien består av 8 lag.
Genomförs i två sammandrag med sju klubbmöten under respektive sammandrag.
Lag placerade 7-8 efter två sammandrag spelar kommande säsong i Division 1.
Division 1 består vanligen av två serier, Norra och Södra. Varje serie består av åtta lag.
Genomförs i två sammandrag med sju klubbmöten under respektive sammandrag.
Lag placerade 1:a efter två sammandrag spelar kommande säsong i Elitserien.
Vid serieindelningen är målet att i möjligaste mån minska resorna för deltagande föreningar.

§ 3. Åldersbegränsningar (150913)
Seriespel Junior riktar sig till klasserna junior och yngre junior. Miniorer får ej delta.
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§ 4. Ordinarie lag (150913)
Förening kan anmäla obegränsat antal lag, varav ett ordinarie lag, till seriespel. Ordinarie lag är det
lag som är högst placerat i seriesystemet.

§ 5. Reservlag (150913)
Reservlag tillåts i Division 1 och får inte gå upp i Juniorelitserien.
Om en förening har flera lag på samma nivå som det ordinarie laget betraktas samtliga som
ordinarie. Lag från samma förening ska placeras i olika serier. Om det inte är möjligt ska lag från
samma förening mötas så tidigt som möjligt under sammandraget.
Om en förening ställer upp med flera lag i seriespelet ska lagen under hela säsongen förutom
föreningsnamn ha sådana beteckningar att identifikationen av respektive lag är möjlig.

§ 6. Anmälan (150913)
Anmälan till förbunds- och distriktsserier sker i enlighet med instruktion från SBF. Rätt att delta i
seriespel har alla föreningar som är godkända av och inregistrerade hos SBF senast samma dag som
sista anmälningsdatum för seriespelet.
Nybildad förening ska inplaceras i distriktets lägsta serie. Undantag från denna regel kan göras för
ny förening som bildats genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller
annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SBF, få överta en av de
sammanslagna föreningarnas platser eller den omorganiserades. Ansökan om sådan prövning måste
skriftligen ha inkommit till SBF senast den 15 oktober året före det aktuella seriespelet.
Beslut om inplacering fattas av förbundsstyrelsen när det gäller förbundsserierna och av
distriktsstyrelsen när det gäller distriktsserierna.

§ 7. Avbrutet seriespel (150913)
Om en förening som anmält sig till seriespel av någon anledning inte kan delta ska avanmälan ske
senast en vecka före första sammandraget. Om så inte sker räknas det som att föreningen avbrutit
påbörjat seriespel.
Förening som efter en säsong vill lämna sin plats i någon av förbundsserierna ska anmäla det till
SBF senast den 15 oktober samma år. Förening som inte längre kan delta på grund av för få
juniorer bestraffas inte.
Förening som vill lämna sin plats i eller avbryter seriespel, bör även kommande år få delta men då
i lägsta serien. SBF avgör i dialog med föreningen inplacering i lämplig serie.
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§ 8. Vakanta platser (150913)
Om en vakant plats uppstår i seriespelet tillfrågas bäst placerade förening i en lägre serie om
uppflyttning. Kvalspel kan förekomma om så krävs.

§ 9. Walk Over (150913)
Walk Over (WO) får lämnas vid högst ett möte under en säsong. Mötet räknas då som att
motståndarna vunnit med 13-0. WO får inte lämnas i det sista mötet i det andra sammandraget.
Lämnar en förening mer än en WO eller lämnar WO i det sista mötet i det andra sammandraget
räknas det som att föreningen avbrutit påbörjat spel.

§ 10. Byte mellan klass, lag eller förening (150913)
Det finns inga restriktioner för byte av spelare mellan Juniorklass, Öppen klass eller Veteranklass.
Det är däremot inte tillåtet för en spelare att representera två föreningar i seriespelet under samma
säsong (kalenderår) oavsett klass.
Spelare får under ett sammandrag endast representera ett ordinarie lag i respektive klass. Spelare
som spelat i något reservlag har alltid rätt att spela i föreningens ordinarie lag.

§ 11. Tävlingsform (150913)
Trupp
En trupp består av ett trippellag. Trippellaget får bestå av fyra spelare.
Lagledare
I varje trupp ska en utsedd lagledare finnas. Lagledaren ansvarar för att truppen följer gällande
regler och är truppens kontaktperson gentemot tävlingsledning och domare. Lagledaren ska inför
varje möte uppge laguppställning för trippellaget, inklusive den fjärde spelaren, och delge
motståndarlagets lagledare.
Avbytare
Avbytare är spelare nummer fyra i laguppställningen för trippellaget. Fjärde spelaren ska namnges
före matchstart. Inbyte av den fjärde spelaren får ske en gång per match. Bytet ska genomföras
mellan två spelomgångar och innan lillen kastats ut på nytt. Motståndarlagets lagledare ska
informeras om att byte kommer att ske.
Reserv
Reserv är spelare som ingår i föreningens trupp under sammandraget men inte ingår i
laguppställningen för trippellaget under pågående match. Reserver får bytas in efter avslutat
klubbmöte.
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Lottning
Sekretariatet lottar och anvisar banor för mötena. Vid banorna lottas om lillen. Banorna ska vara
avgränsade. Det är önskvärt att klubbnamn och aktuell ställning kan utläsas vid varje bana.

§ 12. Poängberäkning (150913)
Placeringen i serien avgörs av:
1. Antal vunna matcher
2. Total klotskillnad*
3. Inbördes möte**
4. Lottdragning
*Klotskillnad
Skillnaden mellan erövrade och förlorade poäng i matcherna.
Exempel: Vinst av match med 13-9 ger klotskillnad +4.
Exempel: Förlust av match med 8-13 ger klotskillnad -5.
**Inbördes möte
Vid fler än två lag räknas inbördes resultat mellan de inbladande lagen.
Om ett lag som deltagit i seriespel, inte fullföljer ska lagets matcher inte tas med då serien
sammanräknas.

§13. Krav på arrangörer av seriespel (150913)
Seriespel för juniorer ska likställas med nationella tävlingar, för krav på arrangör se
Tävlingsbestämmelser - Sanktionering av tävlingar.
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Kap. 2. Prins Bertils Juniorcup
§ 1. Förutsättningar (150913)
Prins Bertils Juniorcup avgörs en gång årligen, som en dubbeltävling för juniorer.
Arrangör utses av förbundsstyrelsen. Tävlingen spelas över två dagar.
Varje distrikt representeras av två lag. Dessa lag tas ut av respektive distrikt. Varje distrikt kan
anmäla obegränsat med dubbellag, de två av distriktet högst prioriterade lagen är garanterade
plats. Om något distrikt inte fyller sina två platser fylls platserna av andra distrikts reservlag.
Distrikten anmäler deltagande lag i enlighet med instruktion från SBF.
Allmänna tävlingsbestämmelser gällande t ex licens och enhetlig klädsel gäller vid Prins Bertils
Juniorcup.

§ 2. Spelform (150913)
I ett inledande gruppspel, med två grupper, spelar alla mot alla i gruppen. Fri lottning avgör vilka
lag som placeras i respektive grupp med förbehållet att lagen från samma distrikt placeras i olika
grupper.
Under första dagen spelar man maximalt 6 omgångar av gruppspelet och på den andra dagen
spelar man resterande gruppspelsomgång, finalomgångarna och placeringsmatcher.
För beräkning av gruppspel se Allmänna tävlingsbestämmelser.
De fyra bästa lagen från varje grupp går till kvartsfinal, där gruppettorna möter fyrorna i den
andra gruppen och grupptvåorna möter treorna i den andra gruppen.
Dessutom spelas placeringsmatcher, så att alla deltagande lag spelar båda dagarna.
Förlorarna i kvartsfinalerna spelar placeringsmatcher om platserna 5-8. De två lag med flest
poäng i förlustmatchen spelar om platserna 5-6 och de med minst poäng i förlustmatchen spelar
om platserna 7-8.
De lag som placerar sig på plats 5-8 i det inledande gruppspelet spelar placeringsmatcher om
platserna 9-16. Hur dessa placeringsmatcher spelas beror på antalet deltagande lag och fastställs
av arrangören.
Om antalet deltagande lag så föranleder kan SBF:s tävlingskommitté besluta om en annan
spelform.

§ 3. Krav på arrangör av Prins Bertils Juniorcup (150913)
Arrangör av Prins Bertils Juniorcup skall ta hänsyn till SBF:s barn- och ungdomspolicy.
Prins Bertils Juniorcup är en tävling för distriktslag och ska likställas med nationella tävlingar, för
krav på arrangör se Tävlingsbestämmelser - Sanktionering av tävlingar.
Arrangören ansvarar för att det finns uppkoppling på tävlingsplatsen.
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Kap. 3. Juniortouren (150913)
§ 1. Förutsättningar (150913)
Juniortouren avgörs genom ett antal deltävlingar där det skall spelas singel samt dubbel. Antalet
deltävlingar beslutas av SBF.
Juniortourens deltävlingar spelas i klasserna Minior, Yngre junior samt Junior. Varje deltävling
spelas över två dagar.
Arrangörer utses av SBF.
Allmänna tävlingsbestämmelser gällande t ex licens och enhetlig klädsel gäller vid Juniortouren.

§ 2. Spelform (150913)
Juniortouren spelas företrädesvis som gruppspel men det står varje arrangör fritt att välja
spelform.

§ 3. Poängberäkning (150913)
Under Juniortouren utdelas poäng enbart i Juniorklassen. Yngre junior som under året fyller
minst 13 år kan ställa upp i Juniorklassen och därmed tilldelas poäng.
I klasserna Yngre Junior samt Minior räknas inga poäng i Juniortouren.
Så här räknas poängen för Juniorklassen:
1:a plats – 6 poäng
2:a plats – 4 poäng
3:e plats – 3 poäng
4:e plats – 2 poäng
5-8:e plats – 1 poäng
Den som efter att samtliga deltävlingar spelats klart har flest intjänade poäng blir slutsegrare av
årets Juniortour.
Vid lika antal poäng utses de som har lika antal poäng till vinnare.

§ 3. Krav på arrangör av Juniortouren (150913)
Arrangör av Juniortouren skall ta hänsyn till SBF:s barn- och ungdomspolicy.
För arrangör av Juniortour gäller följande:
1. Arrangören ansvarar för anmälan och inbjudan. SBF publicerar inbjudan i sina kanaler.
Inbjudan skall innehålla följande:
a. Datum och plats
b. Vägbeskrivning
c. Tävlingsledning samt kontaktperson.
d. Spelstart samt tidpunkt för samling.
e. Övrig information från arrangören såsom deltagaravgift m.m.
2. Arrangören bör sträva efter att gemensamt boende finns samt att samtliga måltider ingår i
deltagaravgiften. Arrangörer av Juniortouren rekommenderas att ha ett varierat kostutbud.
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3. Tävlingsområdet ska innehålla:
a. Sekretariat innehållande bl.a. anslagstavlor med tydliga spelscheman.
b. Sanitär anläggning inklusive handikapptoalett.
c. Banorna ska vara försedda med poängtavlor.
4. Arrangören ansvarar för resultatrapportering. Efter genomförd tävling meddelar arrangören
SBF resultaten.
5. Arrangören ansvarar för priser till deltagarna. Samtliga deltagare bör få pris. SBF ansvarar för
priser till slutsegrarna av Juniortouren.
6. Arrangören bör bearbeta lokal media.
7. Möjlighet till uppkoppling bör finnas på tävlingsplatsen.
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