
 
 

ÖSBF:s tävlingsbestämmelser för distriktsseriespel (utomhus) 

ÖSBF´s TB för distriktsseriespel - Beslut: 2022-10-22 

1. Anmälning och betalning av anmälningsavgift för distriktsseriespelet sker enligt ÖSBF:s anvisningar. 

2. Arrangerande förening ersätts ekonomiskt för sina åtaganden enligt beslut taget av ÖSBF:s styrelse. 

3. ÖSBF betalar och ordnar med priser (ej penningpriser) till segraren, tvåan och trean i varje division. 

4. ÖSBF står för domarens arvode och dennes övriga omkostnader. 

5. Arrangerande förening står för eventuella övriga kostnader. 

6. ÖSBF utser distriktsrepresentant och domare samt meddelar arrangerande förening domarens 

respektive representantens namn och kontaktuppgifter. 

7. Arrangerande förening sänder senast 20 dagar före distriktseriespelet inbjudan till distriktet via mail 

(ostsvenska@svenskboule.se) 

Inbjudan ska innehålla följande: 

a. Datum för distriktsseriespelet 

b. Information om anmälan 

c. Plats för distriktsseriespelet, såväl ort som plats. 

d. Tävlingsledarens namn eller när namnet på denna meddelas om det ej är bestämt 

e. Domarens namn eller när namnet på denna meddelas om det ej är bestämt 

f. Information om var man kan hitta aktuella tävlingsbestämmelser 

g. Information om eventuella övernattningsmöjligheter för deltagarna 

h. Nödvändig information om servering under distriktsseriespelet 

i. Kontaktuppgifter till arrangerande förening samt ansvarig person för ÖSBF 

8. Arrangerande förening ansvarar i samråd med distriktet för att resultaten redovisas på SBF Online 

direkt eller efter avslutad tävling. 

9. Seriesystemet består av 6-lagsdivisioner. 

Dock kan ÖSBF:s styrelse besluta om annat upplägg beroende på antalet anmälda lag. 

10. Distriktsseriespelet spelas i möjligaste mån med dubbelmöten. 

11. Distriktsseriespelet spelas med tidsbegränsning: 50–60 minuter, där pågående omgång spelas färdig 

efter slutsignal samt ytterligare två omgångar. Vid lika resultat efter dessa två omgångar får lagen 

spela en avslutande omgång. Under denna kan lille inte gå död, om så sker läggs den tillbaka på sin 

senast markerade position. Om lillen inte markerats, placeras den på närmast giltiga plats från 

platsen där den lämnat banan. Sammanhållen spelstart och spelslut, dock kan match två i 

klubbmötet påbörjas tidigare om lagen är överens. 

12. Vinnaren i respektive division i distriktsseriespelet flyttas garanterat upp till en högre division. 

13. Upp- och nedflyttning avseende förbundserierna bestäms av SBF:s tävlingsbestämmelser. 

14. Upp- och nedflyttning mellan distriktsserierna bestäms både av ÖSBF:s styrelse och av hur många lag 

som flyttas ned från förbundserierna. 
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