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§ 1. Tävling
§ 1.1. Tävlingslicens
För deltagande i tävling fordras av Svenska Bouleförbundet (SBF) utfärdad tävlingslicens. Se
vidare §l 4 Tävlingslicens. Medlem som löst tävlingslicens, äger inte rätt att delta i icke
sanktionerad tävling, undantaget de arrangemang som nämns i § 6.3 och § 6.6. Om så ändå
sker riskerar spelaren anmälan och avstängning enligt RF:s stadgar, kap. 14.

§ 1.2. Tävlingsregler
Internationella tävlingsregler fastställda av Internationella Boulefederationen (FIPJP) ska gälla
vid tävlingar i Sverige. Nationella anpassningar kan utfärdas av SBF:s förbundsmöte eller
efter beslut av detta i förbundsstyrelsen.

§ 1.3. Spelklass, tävlingsform, tävlingsklass och spelform
Spelklasser:
• Öppen (Ö) - för alla oavsett ålder
• Dam (D) - för alla kvinnor oavsett ålder
• Veteran 55 (V55) - för dem som under året fyller 55 år eller mer
• Veteran 65 (V65) - för dem som under året fyller 65 år eller mer
• Junior (J) - för dem som under året fyller högst 17 år
• Yngre junior (YJ) - för dem som under året fyller högst 14 år
• Miniorklass (M) - för dem som under året fyller högst 12 år
Det är tillåtet att ge sanktion för tävlingar i andra spelklasser, t.ex. ”40 och äldre”, dock inte i
mästerskapstävlingar. Spelklassen ska framgå av inbjudan, eller meddelas i tävlingskalendern
på SBF Online. Om arrangör vill avvika från vad som tidigare sanktionerats måste denne ha
godkännande av den instans som sanktionerat tävlingen.
Tävlingsformer:
Singel (s), Dubbel (d), Trippel (t), Mixed dubbel (mxd) och Mixed trippel (mxt)
Mixed innebär att båda könen är representerade i laget.
Förening som vill arrangera tävling med annan tävlingsform måste ansöka om dispens för
detta från den instans som sanktionerar tävlingen.
Tävlingsklass
En tävlingsklass är en kombination av spelklass och tävlingsform, t.ex. Ös, Dt, V65d osv.
Spelform
Exempel på spelform är poolspel och direktutslagning, för fler spelformer och förklaring av
dessa se Handbok för tävlingar. Tävling ska spelas enligt den spelform som angetts i inbjudan,
eller som meddelats i tävlingskalendern på SBF Online.
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§ 1.4. Inställda eller flyttade tävlingar
En förening som ställer in en tävling som finns med i tävlingskalendern på SBF Online ska
snarast meddela detta till SBF, arrangörens distrikt och samtliga som anmält sig till tävlingen.
Ändrat datum för lokal eller mindre propagandatävling skall godkännas av arrangörens
distrikt. Ändrat datum för internationell-, nationell-, regional- eller större propagandatävling
skall godkännas av SBF.

§ 1.5. Bestraffning
Förening som anordnar tävling utan sanktion eller på annat sätt bryter mot tävlingsbestämmelserna riskerar att nekas tävlingstillstånd det följande året.
Straffavgift upp till 10 000 kronor kan komma ifråga. I övrigt gäller RF:s stadgar, kap. 14. Se
även § 6 Sanktionering.

§ 1.6. Tävlingsledning, tävlingsledare och tävlingsjury
Tävlingsledning
Arrangerande förening utser en tävlingsledning som ansvarar för tävlingens genomförande.
Tävlingsledningens uppgift är bland annat att ansvara för sekretariatet, samt att inför
tävlingens start meddela:
• vem/vilka som är domare,
• vilka personer som ingår i tävlingsjuryn,
• vilka regler som gäller angående förbjudet område
• övriga regler där regelboken medger olika alternativ
Tävlingsledare
I tävlingsledningen ska det finnas en utsedd tävlingsledare. Tävlingsledaren får inte delta i
tävlingen.
Tävlingsjury
Tävlingsjuryn utses av tävlingsledningen i samråd med huvuddomaren. Tävlingsjuryn ska
bestå av tre till fem personer. Av dessa ska en vara tävlingsjuryns ordförande. Minst två
föreningar skall vara representerade i tävlingsjuryn. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Domaren ingår inte i tävlingsjuryn men har rätt att delta i juryns sammanträden
som adjungerad.
Tävlingsjuryn ansvarar för behandling av protester som inte gäller regelfrågor och fungerar
under tävlingen som högsta instans för att behandla fall som inte förutsetts av regler, stadgar
och bestämmelser. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

§ 1.7. Domare
Vid varje tävling ska det finnas en godkänd domare som huvuddomare. Denne får inte delta i
tävlingen, undantag för spelande domare, se § 2.1. Med godkänd domare menas distrikts-,
nationell-, eller internationell domare. Vid stora tävlingar rekommenderas fler än en
godkänd domare samt erforderligt antal mätdomare.
Ersättning till domare utgår enligt en av SBF utfärdad ersättningslista. Se även § 2.10.
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§ 1.8. Protest
Protest mot beslut i regelfrågor får göras hos huvuddomaren vars beslut inte kan överklagas.
Protest i andra frågor ska inges skriftligt till tävlingsarrangören senast vid tävlingens
avslutande. Beslut fattas av tävlingsjuryn. Spelare som missbrukar rätten till muntlig eller
skriftlig protest kan efter anmälan till aktuell disciplinnämnd bestraffas.

§ 1.9. Tävlingsbestämmelser för distrikt
Distriktens tävlingsbestämmelser ska vara förenliga med förbundets. Lokala anpassningar till
SBF:s tävlingsbestämmelser kan tillåtas om speciella skäl föreligger. Sådana anpassningar ska
i så fall godkännas av SBF.

§ 1.10. Lunchuppehåll
Vid förbundsarrangemang har spelarna rätt till minst 45 minuters lunchuppehåll.

§ 1.11. Placering vid gruppspel
Om inget annat meddelats ska inbördes rangordning vid gruppspel bestämmas enligt
följande:
1. Poäng
2. Antal vunna matcher
3. Total klotskillnad
4. Inbördes möte*
5. 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
Om lag med samma antal poäng, vunna matcher och klotskillnad behöver rangordnas
jämförs lagens inbördes möten. Vid jämförelse mellan två lag så gäller resultaten i
matcherna mellan dessa två lag. Vid jämförelse mellan fler än två lag räknas en ny tabell,
enbart baserad på berörda lags inbördes matcher, fram. Vid jämförelse mellan två eller flera
lag ska klotskillnad mot lag som inte är berörda räknas bort. Proceduren kan behöva
tillgripas flera gånger innan alla lag kan skiljas åt.

§ 1.12. Medierättigheter vid förbundsarrangemang
Vid förbundsarrangemang får inte medarrangerande förening, distrikt eller annan utan SBF:s
medgivande medge radio- eller TV-sändning eller överföring av ljud och rörliga bilder via
Internet.

§ 1.13. Tolkningsrätt
SBF:s förbundsmöte, SBF:s styrelse eller dess tävlingskommitté (TK) har var för sig rätt att
tolka och/eller ta beslut angående fall som inte förutsetts i dessa bestämmelser.
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§ 2. Domarreglemente
§ 2.1. Reglementets giltighet
Detta domarreglemente gäller för Svenska Bouleförbundet (i följande SBF).
Bestämmelserna gäller för samtliga domare inom SBF. SBF:s bestämmelser har
tolkningsföreträde före distriktens bestämmelser.
Alla sanktionerade tävlingar ska ha en godkänd domare som huvuddomare. Med godkänd
domare menas internationell, europeisk och nationell domare upptagen i SBF:s
domarregister eller distriktsdomare i distriktsförbunds domarregister. Med undantag av vad
som anges nedan får domare inte delta i tävling.
Spelande domare
Vid lokala tävlingar får domare delta i tävlingen om denna utgörs av lokalt seriespel eller
lokal tävling med låg ambitionsnivå. Förening som söker sanktion ska i samband med
ansökan ange om tävlingen ska genomföras med spelande domare och skälet för detta.
Ansökan utan motivering ska avslås.

§ 2.2. Domarens lämplighet
Lämpliga medlemmar i föreningar som tillhör SBF kan tas ut till domarutbildning av ett
distriktsförbund. De kan efter godkänd utbildning och prov utses till distriktsdomare enligt
föreskrifterna i § 2.12 distriktsdomare.
Minimiåldern för att utses till distriktsdomare är 16 år.
Minimiåldern för att utses nationell domare är 20 år.

§ 2.3. Domarens plikter
Varje domare är skyldig att känna till regler och bestämmelser som är förknippade med
uppdraget samt att följa dessa. Domare ska i sitt uppträdande under ett uppdrag följa den
domarkodex som finns föreskriven.

§ 2.4. Utnämning av nationella domare
Domare som anses lämplig kan av SBF:s domarkommitté eller distrikt föreslås till
uppgradering från distriktsdomare till nationell domare. Domaren bör ha varit aktiv som
distriktsdomare under minst två år. Utnämning till nationell domare följer föreskrifterna i §
2.12 nationell domare.
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§ 2.5. Skyldigheter och återkallelse av domarlicens
SBF:s nationella domare är skyldig att:
• döma minst två förbundsarrangemang per år
• vart femte år genomgå en domarkurs
• hålla sina adressuppgifter uppdaterade i SBF Online
• avge domarrapporter i SBF Online
SBF:s domarkommitté kan återkalla eller nedgradera en nationell domarlicens, om domaren
inte uppfyller ovanstående krav eller på annat sätt bryter mot förbundets normer.
Samma kommitté kan även upphäva ett beslut kring återkallad domarlicens.
SBF:s distriktsdomare är skyldig att
• döma minst en tävling på två år
• vart tredje år genomgå en regelkurs
• hålla sina adressuppgifter uppdaterade i SBF Online
• avge domarrapporter i SBF Online
En distriktsdomarlicens kan återkallas efter beslut av den distriktsstyrelse som domaren
tillhör eller av SBF:s domarkommitté om domaren inte uppfyller ovanstående krav.

§ 2.6. Domaruppdrag
Nationella domare tillsätts av SBF vid förbundsarrangemang.
Finns det flera nationella domare under samma tävling ska en huvuddomare utses.
Domare äldre än 69 år tillsätts inte till nationella uppdrag. Nationell domare kan ansöka om
dispens för åldersreglerna för hela verksamhetsåret hos SBF:s domarkommitté.

§ 2.7. Regel- och domarfrågor
Regel- och domarfrågor hanteras av SBF:s domarkommitté.

§ 2.8. Utbildningar
Utbildningar arrangeras av utbildnings- eller domarkommittén.
Nationell domarkurs med nationellt domarprov bör arrangeras återkommande.
Varje distriktsförbund bör återkommande arrangera regelkurser med distriktsdomarprov.

§ 2.9. Domarregistret
Alla SBF:s domare ska finnas i domarregistret i SBF Online.
Distrikten ansvarar för att distriktsdomare uppdateras.
SBF:s domaransvarige ansvarar för att nationella, europeiska och internationella domare är
uppdaterad.
En domare kan på egen begäran tas bort ur domarregistret.

§ 2.10. Ersättningar
Arvode utgår per tävlingsdag enligt av SBF:s fastställda ersättningslistor.
Arrangör av regionala och lokala tävlingar ersätter utsedd huvuddomare för dennes resekostnader samt för kost under tävlingen och i nödvändiga fall även logi. Arrangör och
domare har ett gemensamt ansvar för att inga oklarheter råder vad gäller domarens
ersättning och att alla sådana frågor är utredda innan tävlingen börjar.
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§ 2.11. Domare utan licens
Domare, vars licens har återkallats enligt § 2.2 eller § 2.5 ovan, men ändå åtar sig
domaruppdrag, anmäls för bestraffning enligt RF: s stadgar Kap. 14.

§ 2.12. Domarnivåer
Distriktsdomare
Distriktsdomare kan man bli om man får godkänt på det skriftliga distriktsdomarprovet, och
varit verksam som biträdande domare under minst en halv dag till huvuddomaren vid en
sanktionerad tävling. SBF:s domarkommitté ansvarar för utformningen av
distriktsdomarprovet, men dessa genomförs på distriktsnivå.
Proven rättas av distriktets domaransvarige som avgör om domarlicens ska utfärdas. I
tveksamma fall överlämnas proven till SBF:s domaransvarige för avgörande.
SBF:s kansli utfärdar licenser på uppdrag av distriktets domaransvarige.
Distriktsdomare har rätt att döma regionala och lokala tävlingar, och även motsvarande
tävlingar i andra distrikt än det som domarlicensen tillhör.
Minimiåldern för att bli distriktsdomare är 16 år.
Nationell domare
Distriktsdomare med minst två års erfarenhet av aktivt distriktsdomarskap kan ansöka till sitt
distrikt om att få genomgå en nationell domarutbildning med nationellt domarprov.
Distriktet vidarebefordrar ansökan efter yttrande till SBF:s domarkommitté som beslutar i
ärendet.
Nationell domare har rätt att döma alla tävlingar i Sverige, utom europiska och
internationella tävlingar, om inte förbundsstyrelsen beslutar annat.
Minimiåldern för att bli nationell domare är 20 år.
Europeisk domare
Efter två års aktiv insats som nationell domare kan man komma ifråga som europeisk
domare. Prov genomförs vanligen av CEP i anslutning till EM eller Europacup.
Förbundsstyrelsen utser kandidater till detta prov.
Kunskap i engelska är för närvarande ett krav.
Europeisk domare har rätt att döma alla tävlingar utom internationella.
Internationell domare
Efter två års aktiv insats som nationell domare kan man komma ifråga som internationell
domare. Prov genomförs vanligen av FIPJP i anslutning till öppna VM.
Förbundsstyrelsen utser kandidater till detta prov.
Kunskap i franska och/eller engelska är för närvarande ett krav.
Internationell domare har rätt att döma alla tävlingar
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§ 3. Disciplin
§ 3.1. Allmänt
Allmänna bestämmelser vad gäller disciplin finns i SBF:s regelbok ”Internationella spelregler
för sporten Petanque” och RF:s stadgar.

§ 3.2. Alkohol och narkotika
Det är förbjudet att under bouletävling dricka alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl.
Spelare som dricker sådana drycker under spel eller som inom tävlingsområdet uppträder
under påverkan av alkohol eller narkotiska preparat utesluts ur tävlingen. Beslut om
uteslutning ur tävlingen tas av domare eller tävlingsjury. Spelaren skall av domare anmälas
till disciplinnämnd för bestraffning Dessa bestämmelser gäller även vid deltagande i så
kallade sidotävlingar.
Arrangör som i samband med tävling önskar sälja eller servera drycker med högre
alkoholhalt än lättöl, ska ha SBF:s skriftliga tillstånd. Sådant tillstånd ska ges restriktivt och
får inte ges generellt för flera tävlingar eller längre tidsperiod. Denna servering ska vara väl
skild från övrig servering och arrangör ska tillse att dessa drycker inte kan tas med in på
tävlingsområdet.

§ 3.3. Alkohol- och tobaksreklam
Reklam för alkohol och tobak får inte förekomma vid tävlingsarrangemang eller vid
bouleanläggning, inom- eller utomhus. Samma bestämmelser gäller för reklam och liknande
som motverkar boulens eller annan idrotts anseende.
Reklam för alkohol och tobak får inte förekomma på tävlingsdräkter och/eller klubbkläder.
Fabrikants namn eller varumärke vars ursprungliga inriktning eller huvudsakliga inriktning
förknippas med tillverkning av tobak eller alkohol ska, oavsett reklamens inriktning,
jämställas med reklam för tobak eller alkohol. Arrangör som bryter mot denna bestämmelse
bestraffas enligt §1.5.

§ 3.4. Rökning
Det är förbjudet för spelarna att röka under pågående match. Förbudet gäller även ecigaretter. Påföljd enligt Internationella spelregler för sporten Boule Petanque § 39.
Rökning får endast ske inom tävlingsområdet om arrangören anvisat särskild plats för
ändamålet. Arrangören åläggs att definiera tävlingsområdet.

§ 3.5. Doping
SBF följer RF:s dopingregler och spelare som fälls för dopning bestraffas enligt RF:s regler.
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§ 3.6. Enhetlig klädsel
Vid internationella och nationella tävlingar samt vid seriespel, SM, Svenska Cupen och andra
klubbundna tävlingar skall laget bära enhetlig klädsel. Med enhetlig klädsel avses
samstämmig identisk tröja, fastställd av spelande klubb. Klubbemblem skall bäras i
klubbundna tävlingar och vara fastsytt eller tryckt samt minst 70 mm på höjden, bredden,
eller diagonalen. Reklam på tävlingsdräkt och/eller klubbkläder är tillåten men får inte
skymma klubbemblem. Reklam för alkohol och tobak får inte förekomma.
Domaren har alltid tolkningsrätten om ett lags klädsel anses uppfylla kraven för enhetlig
klädsel. Den spelare eller det lag som efter domarens tillsägelse inte följer bestämmelserna
om detta kan uteslutas ur tävlingen, och dess förening åläggas en straffavgift på 1 000: - av
Svenska Bouleförbundet.
Vid otjänlig väderlek kan domaren meddela avvikelser från kravet på enhetlig klädsel.
Om klädsel, se även Internationella spelregler för sporten Boule Petanque § 39.

§ 3.7. Spärrad och återkallad tävlingslicens
SBF kan på eget initiativ, eller genom förenings eller distriktsförbunds skriftliga begäran,
besluta att spärra eller återkalla tävlingslicens om medlem inte fullgjort sina skyldigheter
gentemot förening, distrikt eller förbund. Den som begär att licens skall spärras eller
återkallas skall bifoga underlag till SBF för bedömning.
För handläggning av spärrande och återkallande av tävlingslicens har SBF rätt att av förening
ta ut en administrativ avgift motsvarande två seniorlicensavgifter. Förening eller
distriktsförbund äger inte rätt att själva besluta om att spärra eller återkalla licens. Se kap 4
angående spärrning av övergång.

§ 3.8. Prov- eller träningskast
Prov- eller träningskast får inte förekomma under pågående match. Spelare som bryter mot
detta bestraffas enligt § 35 i spelreglerna. Domare ska förbjuda prov- eller träningskast på
intilliggande banor om domaren bedömer att dessa stör tävlingsspelet.

§ 3.9. Osportsligt uppträdande
Spelare eller lagkonstellation som uppträder olämpligt, osportsligt eller provocerande mot
motståndare, åskådare eller funktionär bestraffas enligt spelreglernas § 38 eller § 39.

§ 3.10. Utdelad påföljd
En påföljd som utdelas enligt § 35 i spelreglerna följer med spelaren eller laget under den
pågående matchen.

§ 3.11. Vadhållning
Aktiv, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment
under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå
vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad
slag det än må vara. Inte heller får personen ingå vadhållning enligt ovan som rör tävling
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som medlemmar i dennes klubb, inom samma idrott, är delaktig i.
Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som
angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. Om en sådan
person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är
personen skyldig att omgående underrätta SF om detta. Den som medverkar eller försöker
medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt RF:s stadgar, kap
14.
Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av SBF:s regionala disciplinnämnder
komma att förbjudas tillträde till idrottsevenemang under viss tid. Regionala
disciplinnämndernas beslut får överklagas till SBF:s disciplinnämnd.

§.4. Tävlingslicens
§ 4.1. Allmänt
Endast medlem i förening ansluten till SBF kan mot fastställd årlig licensavgift erhålla
tävlingslicens. För att spelare ska kunna anses uppfylla spelreglernas krav på licensinnehav
ska licensavgiften ha inkommit till förbundets bankgirokonto och spelaren vara registrerad i
förbundets tävlingsadministrativa system SBF Online. Spelare kan endast inneha
tävlingslicens i en förening åt gången. Det är föreningen som löser tävlingslicenser hos SBF.
Då spelare deltar i sanktionerad tävling kontrolleras licensinnehavet i SBF Online av
tävlingsarrangören. Spelare som inte finns registrerad för licensinnehav i SBF Online skall, för
att få spela, skriva en licensförsäkran. Spelare som fyller i licensförsäkran, som visar sig vara
falsk anmäls för bestraffning enligt RF:s stadgar, kap 14. Spelare som inte löst tävlingslicens
och deltar i tävling, som kräver licens, kan nekas att lösa licens under en tid av upp till ett år.
Medlem, som löst tävlingslicens, äger inte rätt att delta i icke sanktionerad tävling.
Undantaget de arrangemang som nämns i § 6.3 och § 6.6. Om så ändå sker riskerar spelaren
anmälan och avstängning enligt RF:s stadgar, kap 14.
Medlem som har för avsikt att tävla utomlands kan, genom sin förening, skriva ut en
internationell licens tillsammans med det så kallade friskhetsintyget som krävs för spel i
Frankrike.
Utländsk spelare som önskar delta i sanktionerad tävling i Sverige måste kunna uppvisa
gällande licens från hemlandet.
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§ 4.2. Nyregistrering
Spelare utan aktiv licens kan när som helst under året licensiera sig för en förening. Vid
anmälan av föreningen till SBF om licensiering kontrollerar SBF om det finns hinder att
godkänna licensieringen enligt § 4.5 och § 4.6.

§ 4.3. Övergång under pågående säsong
Spelare som har aktiv licens och önskar representera en ny förening, ansluten till SBF, ska på
blanketten ”Klubbövergång” göra anmälan om önskad övergång. Anmälan om övergång skall
godkännas skriftligen av spelaren, den nuvarande föreningen och den nya föreningen.
Blanketten lämnas in till SBF via post eller e-post. En övergångsavgift faktureras den nya
föreningen.
Spelaren är spelklar för sin nya förening när blanketten är ifylld korrekt samt avgiften är
betald.
Under samma kalenderår får spelaren ändra sin representation högst två gånger. Se
Tävlingsbestämmelserna för respektive tävling angående begränsning att representera olika
föreningar.

§ 4.4. Övergång till ny förening i samband med nytt kalenderår
Spelare äger rätt att lösa licens för en ny förening inför ett nytt kalenderår om spelaren
fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot den nuvarande föreningen samt senast den 30
september meddelat den nuvarande föreningen om bytet.
Den nuvarande föreningen anmäler övergången via Förnya licenser i SBF Online enligt
instruktion från SBF.

§ 4.5. Spärrning av övergång inför nytt kalenderår
Vid övergång inför nytt kalenderår enligt § 4.4 kan spelarens övergång hindras enbart om
spelaren inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot den nuvarande föreningen. Om
spelare inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot sin nuvarande förening kan spelare
spärras för licensiering i ny förening under maximalt två år. Det åligger föreningen att i
ansökan om spärrning meddela SBF de ekonomiska kraven, vilka ska dokumenteras. Beslut
om spärrning fattas av SBF. Se § 3.7.

§ 4.6. Spärrad eller återkallad tävlingslicens
SBF kan i annat fall än § 4.5 besluta om att spärra eller återkalla tävlingslicens enligt § 3.7.

§ 4.7. Byte av nationsförbund
För byte av nationsförbund gäller FIPJP’s reglemente.
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§.5. Ranking
§ 5.1. Förutsättningar
Rankingpoäng utdelas för tävlingar med internationell, nationell, och regional status.
Tävlingen ska finnas med i tävlingskalendern på SBF Online. Tävlingens arrangör ska
rapportera resultaten på SBF Online för att rankingpoäng ska genereras.
Rankingpoäng ges för följande klasser:
• Junior (endast juniorer i juniorklass): Js, Jd, Jt, Jmxd och Jmxt
• Dam: Ds, Dd, och Dt
• Öppen: Ös, Öd, Öt, Ömxd och Ömxt
• Veteran 55: V55s, V55d, V55t, V55mxd, V55mxt
• Veteran 65: V65s, V65d, V65t, V65mxd och V65mxt
Rankingpoängen redovisas separat för de olika klasserna och räknas inte samman. En spelare
får tillgodoräkna sig rankingpoäng från högst 15 tävlingar per år och klass.
Exempel: Spelare som erhållit rankingpoäng i såväl Damklass som Öppen klass kommer att
finnas med på respektive rankinglista med de poäng som hon erhållit i respektive klass.

§ 5.2. Redovisning
Den aktuella ställningen redovisas fortlöpande via SBF Online.
Rankingpoängen för en tävling ligger kvar i rankingtabellen ett år från speldatum.

§ 5.3. Poängberäkning

*DM inomhus i rankingpoängsgrundande klass räknas som regionala tävlingar.
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§ 6. Sanktionering
§ 6.1. Förutsättning
Tävlingar klassificeras i fem olika kategorier:
• Internationell
• Nationell
• Regional
• Lokal
• Propaganda

§ 6.2. Sanktion av tävling
Sanktionerade tävlingar är alla tävlingar som godkänts av förbundsstyrelsen eller respektive
distriktsstyrelse. Sådan tävling ska kunna inrymmas i någon av följande kategorier:
• Internationell tävling
• Nationell tävling
• Regional tävling
• Lokal tävling
• Distriktsmästerskapstävling
• Tävling mellan vissa angivna föreningar, distrikt eller landsdelar
• Inbjudningstävling, öppen endast för vissa spelare, lag eller nationer
• Propagandatävling, med övervägande inslag av tävlingsmoment
Förbundsstyrelsen ger sanktion för Svenska Mästerskap*, Allsvenskan (elit, division 1,
division 2), Veteranallsvenskan (elit och division 1) samt internationella, nationella och
regionala tävlingar, landskamper och andra tävlingar som faller under förbundsstyrelsens
ansvarsområde. Under den tid som SM* pågår, får ingen annan tävling sanktioneras.
Distriktsstyrelse ger sanktion för egna distriktsmästerskap, distriktsseriespel samt för lokala
tävlingar som arrangeras inom respektive distrikts ansvarsområde. Om en sådan tävling
innehåller en ansökan om dispens från gällande regler och/eller tävlingsbestämmelser ska
dock sanktionen ges av förbundsstyrelsen, efter yttrande av distriktsstyrelsen.

§ 6.3. Arrangemang och tävlingar som inte kräver sanktion
Arrangemang av följande karaktär behöver inte sanktioneras: arrangemangpropaganda
(ska bestå i huvudsak av informerande och instruerande moment eller andra föga
tävlingsinriktade moment), tävlingar med ny lottade lagkonstellationer mellan varje match
t.ex. kortlek, klubbmästerskap, träningsutbyte med annan förening och sidoturneringar. I
tveksamma fall ska arrangören samråda med sitt distrikt.

§ 6.4. Tävlingsansökan
Föreningar som önskar arrangera en internationell (se § 6.10) eller nationell (se § 6.11)
bouletävling ansöker om detta hos SBF senast den 1 augusti året innan tävlingen. För
nysökande arrangörer finns möjlighet att söka förhandsbesked innan sista ansökningsdatum.
Internationell sanktion beviljas av FIPJP men skall ansökas hos SBF, se ovan.
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Föreningar som önskar arrangera regional tävling (se § 6.12) eller riksomfattande
propagandatävling (se § 6.14) ansöker om detta hos SBF senast den 30 september året innan
tävlingen.
Vid ansökan om sanktion för internationell, nationell, regional och propagandatävlingar skall
den sökande föreningen motivera varför tävlingen ska erhålla sökt sanktion. Bifogas ingen
motivering kommer inte sanktion att beviljas.
Föreningar som önskar arrangera lokal tävling (se § 6.13) eller propagandatävlingar som inte
är riksomfattande (se § 6.14) söker sanktion hos distriktsstyrelsen enligt det
sanktionsförfarande som respektive distrikt beslutat.
Med undantag för de fall som nämns i § 6.6, får licensierade spelare endast delta i tävlingar
som anordnas av föreningar anslutna till SBF.
Endast förbundet, distrikt och förening får arrangera tävlingar. Enskilda medlemmar får inte
arrangera tävlingar. Om så ändå sker riskerar denna avstängning enligt RF:s stadgar, kap. 14.

§ 6.5. För sent inkomna tävlingsansökningar
Tävlingsansökan för lokala tävlingar och mindre propagandatävlingar som inkommer efter
sista ansökningsdatum (om sådant finns), bör endast beviljas sanktion om tävlingen inte
kolliderar med tävling i samma distrikt vars ansökan inkommit i tid. Dessutom får inte den för
sent inkomna tävlingen beviljas helger som distriktet inte har rätt att sanktionera tävlingar.

§ 6.6. Extern tävling
Extern tävling – bouletävling som arrangeras av annan organisation, arbetsgivare eller
liknande.
Licensierad medlem har rätt att delta i
• tävling, som arbetsgivare arrangerar om den licensierade är anställd hos denna
arbetsgivare
• tävling, som personalorganisation arrangerar, under förutsättning att licensierad
medlem är medlem i den
• Korpens arrangemang
• tävling, som arrangeras av pensionärsorganisation, under förutsättning att licensierad
medlem är medlem i den

§ 6.7. Återkallande av sanktion
Förbundsstyrelsen, eller berörd distriktsstyrelse, kan återkalla utfärdat tävlingstillstånd i den
händelsen
• om tävlingen kan antas genomföras i strid med SBF:s gällande regler och
tävlingsbestämmelser
• om tävlingen eller tävlingens kringarrangemangs utformning av etiska eller andra skäl
står i uppenbar strid med Svenska Bouleförbundets intressen
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§ 6.8. Tävlingskalender
SBF upprättar en tävlingskalender där alla sanktionerade tävlingar ska finnas förtecknade.
Denna finns på SBF-Online.se.

§ 6.9. Sanktionsförfarande
Klassificeringssystemet ställer en rad krav på såväl arrangörer som spelare. I § 6.10–14 följer
en listning av de viktigaste kriterierna för respektive kategori. De utgör dock bara en del i en
samlad bedömning av kvalitén på en tävlings genomförande. Deltagande spelares och
publikens omdöme är väl så viktiga och bör därför tas till vara.
För inomhustävlingar kan en del av kraven vara omöjliga att uppnå. Detta bör dock inte
förhindra att arrangörer söker tävlingstillstånd för exempelvis nationell tävling inomhus.
Sådan ansökan ska omfatta dispensansökan för de krav som inte kan uppfyllas. SBF kommer
att ta särskild hänsyn till dessa ansökningar.
Att en tävling ges en viss status ett år är ingen garanti för att den skall få samma status året
därpå. Avgörande är hur kvalitén på genomförandet varit samt förutsättningarna för hur
tävlingen kan utvecklas. Förbundsstyrelsen har därför ett särskilt ansvar för uppföljningen av
de internationella-, nationella-, regionala- och propagandatävlingarna som
förbundsstyrelsen sanktionerat.
Distriktsstyrelsen ska dessutom göra ett yttrande över de tävlingar som söker regional tävling
i distriktet. Yttrandet från distrikt ska göras senast den 15 oktober. På samma sätt åligger det
distriktsstyrelserna att följa upp de lokala tävlingar och propagandatävlingarna som
distriktsstyrelsen sanktionerat. Distriktsstyrelsen ska även lämna yttrande till
förbundsstyrelsen om de regionala tävlingar som arrangeras i distriktet.

§ 6.10. Internationell tävling
Dessa är SBF:s ansikte utåt mot spelare och förbund från andra länder, spelare i Sverige samt
allmänhet och massmedia. En internationell tävling är ett arrangemang över flera dagar.
Förbundsstyrelsen kan sanktionera cirka sju stycken internationella/nationella tävlingar per
år.
Internationell tävling kan endast sanktioneras i trippel, övriga tävlingsklasser under
arrangemanget sanktioneras som regionala tävlingar. Arrangör av internationell tävling söker
med fördel samtidigt regional sanktion för övriga tävlingsklasser.
Vid internationell tävling får inga andra tävlingar förekomma inom en radie på 400 kilometer,
vid tveksamheter avgör SBF:s tävlingskommitté (TK).
För internationell tävling gäller följande krav:
• Internationell domare utses och bekostas av SBF.
• Spelplats:
- Det ska finnas bra kommunikationer såväl till som inom tävlingsorten.
- Bör ha ett centralt läge.
• Spelorten ska erbjuda ett brett utbud av boendemöjligheter för deltagarna.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Tävlingsområde:
- Markerade banor med poängtavlor.
- Sekretariat med tydligt spelschema så att spelet lätt kan följas.
- Centercourt omgiven av sarger och läktare för minst 300 personer.
- Sanitär anläggning inklusive handikapptoalett.
- Serveringsområde med såväl enklare servering (café) som restaurang under tak.
- Sjukvårdskunnig personal.
Arrangören ansvarar för att spelarna använder färgade klot vid spel på centercourten.
Tusch används med fördel för att färga kloten.
Ljudanläggning för information och speaker. Informationen skall ha prioritet framför
speaker. Informationen ska höras över hela spelområdet.
Speaker för att kommentera de intressantaste matcherna.
Mediebevakning:
- Fortlöpande information om tävlingen ska publiceras på internet.
- Arrangören ska bearbeta media för att sprida tävlingen.
Sidotävlingar för utslagna deltagare ska anordnas.
Annons på SBF:s webbplats ingår kostnadsfritt i sanktionen.
Tävlingen utannonseras på SBF-Online.

§ 6.11. Nationell tävling
Nationell tävling ska hålla hög klass för att skapa intresse hos allmänheten och massmedia.
Kraven som ställs är i princip lika som för internationell tävling. En nationell tävling är ett
arrangemang över flera dagar. Förbundsstyrelsen kan sanktionera cirka sju stycken
internationella/nationella tävlingar per år. De nationella tävlingarna bör spridas geografiskt
över landet.
Nationell tävling kan endast sanktioneras i trippel, övriga tävlingsklasser sanktioneras som
regionala tävlingar. Arrangör av nationell tävling kan med fördel samtidigt söka regional
sanktion för övriga tävlingsklasser.
Vid nationell tävling får inga andra tävlingar förekomma inom en radie på 400 kilometer, vid
tveksamheter avgör TK.
För nationell tävling gäller följande krav:
• Nationell domare utses och bekostas av SBF.
• Spelplats:
- Det ska finnas bra kommunikationer såväl till som inom tävlingsorten.
- Bör ha ett centralt läge.
• Spelorten ska erbjuda ett brett utbud av boendemöjligheter för deltagarna.
• Tävlingsområde:
- Markerade banor med poängtavlor.
- Sekretariat med tydligt spelschema så att spelet lätt kan följas.
- Centercourt omgiven av sarger och läktare.
- Sanitär anläggning inklusive handikapptoalett.
- Serveringsområde med såväl enklare servering (café) som restaurang under tak.
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•
•
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•
•
•
•

Arrangören ansvarar för att spelarna använder färgade klot vid spel på centercourt.
Tusch används med fördel för att färga kloten.
Ljudanläggning för information och speaker. Informationen skall ha prioritet framför
speaker. Informationen ska höras över hela spelområdet.
Speaker för att kommentera de intressantaste matcherna.
Mediebevakning:
- Fortlöpande information om tävlingen ska publiceras på internet.
- Arrangören ska bearbeta media för att sprida tävlingen.
Sidotävlingar för utslagna deltagare ska anordnas.
Annons på SBF:s webbplats ingår kostnadsfritt i sanktionen.
Tävlingen utannonseras på SBF-Online.

§ 6.12. Regional tävling
Regional tävling ska hålla en god standard och skapa intresse i den region där tävlingen
arrangeras.
Förbundsstyrelsen kan sanktionera cirka 48 stycken regionala tävlingar per år. Det får högst
sanktioneras fyra tävlingar parallellt i landet med en bra geografisk spridning. Utöver dessa
cirka 48 tävlingar kan regional sanktion ges för tävlingsklasser vid internationella och
nationella tävlingar.
För förnyad sanktion ska föregående års regionala tävling kunna uppvisa tillfredställande
deltagarantal jämfört med övriga tävlingar i det aktuella distriktet.
Regional tävling kan sanktioneras i samtliga tävlingsklasser. Arrangör av nationell tävling kan
med fördel samtidigt söka regional sanktion för övriga tävlingsklasser.
För regional tävling gäller följande krav:
• Domare, minst distriktsdomare utses och bekostas av arrangören.
• Tävlingsområde:
- Markerade banor med poängtavlor.
- Sekretariat med tydligt spelschema så att spelet lätt kan följas.
- Sanitär anläggning inklusive handikapptoalett.
- Serveringsområde med enklare servering (café).
• Sidotävlingar för utslagna deltagare ska anordnas.
• Tävlingen utannonseras på SBF-Online.
• Tävlingsarrangören bör bearbeta media på orten.

§ 6.13. Lokal tävling
Lokal tävling sanktioneras av distriktsstyrelsen i det distrikt där tävlingen anordnas. Sanktion
för lokal tävling kan även ges helger när internationell/nationell tävling arrangeras om
avståndet till den lokala tävlingen överstiger 400 kilometer. Det finns även möjlighet att söka
sanktion för exempelvis veterantävlingar på vardagar.
Undantag från ovanstående stycke ges för klassen V65 där lokal sanktion kan ges samtliga
dagar utan hänsyn till de restriktioner som nämns i stycket ovan, dock ska sanktionerande
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distriktsstyrelse visa viss hänsyn till närliggande sanktionerade tävlingar.
Lokal tävling kan sanktioneras i samtliga tävlingsklasser.
För lokal tävling gäller följande:
• Domare, minst distriktsdomare utses av arrangören.
- Distrikten avgör själva vad som gäller för domare vid lokal tävling vad avser
arvode och om man tillåter spelande domare.
• Tävlingen utannonseras på SBF-Online-

§ 6.14. Propagandatävling
Med propagandatävling menas tävling där olicensierade spelare tillåts delta.
Propagandatävling ska sanktioneras om de faller under beskrivningen i § 6.2.
Propagandatävling ska:
- syfta till att främja boulesporten,
- arrangeras av förening som är medlem i SBF,
- ha ett värde utifrån rekryteringssynpunkt,
- inte konkurrera med annan sanktionerad tävling (för distrikt gäller dess
verksamhetsområde)
Sanktion medges av förbundsstyrelsen. Dock kan varje distriktsstyrelse ge sanktion för högst
fyra propagandatävlingar per år.
För sanktionen gäller samma sanktionsavgift som för lokala och regionala tävlingar. Den
sanktionerande styrelsen kan därtill knyta särskilda villkor till sanktionen. I övrigt är
propagandatävlingar undantagna från dessa tävlingsbestämmelser.
För propagandarrangemang med i huvudsak informerande och instruerande moment eller
som inte innehåller övervägande inslag av tävlingsmoment gäller § 6.3.

§ 6.15. Sanktionsavgift och resultatredovisning
Varje tävling med regional, lokal eller propagandasanktion skall betala sanktionsavgift. Vid
tävlingar i ungdomsklasserna utgår ingen sanktionsavgift.
Sanktionsavgiften är 300 kronor per tävlingsklass. Sanktionsavgiften skall betalas till det
distrikt där tävlingen arrangeras. Tid för betalning bestäms på respektive distriktsårsmöte.
Senast tre dagar efter tävlingsdatumet ska resultatförteckning över de åtta främsta lagen i
varje klass rapporteras i SBF-online. Resultatförteckningen ska innehålla spelarnas för- och
efternamn, klubbtillhörighet, licensnummer och antal deltagande lag. Om inte redovisning
sker enligt ovan riskerar föreningen att nekas tävlingstillstånd nästkommande år. Vid
försenad redovisning kommer SBF att först sända ut en påminnelse och därefter tillämpa
bestraffningsmöjligheterna enligt § 1.6.
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