SBFs domarkommitté yttrande över Sörbyängens BK motioner till SBFs
årsmöte 2021
Sörbyängens BK har ställt två motioner ”Färgade klot på sanktionerade tävlingar” och ”Ta
bort regeln som tillåter igenfyllande av fördjupningar från tidigare spelade klot”

DK lämnar här följande Yttrande över dessa två motioner.
Motion gällande färgade klot:
Nedan visar DK vad gällande regler säger:
Allmänna Tävlingsbestämmelser
§ 6.10. Internationell tävling.
§6.11. Nationell tävling.
•

Arrangören ansvarar för att spelarna använder färgade klot vid spel på
centercourten.
Tusch används med fördel för att färga kloten.

Internationella Spelregler för sporten Boule Pétanque
Allmänna regler
§ 2 Godkända klot
Boule Pétanque spelas med klot som är godkända av FIPJP:
1.

De ska vara av metall.

4. De får inte innehålla något löst tyngande material och efter tillverkningen hos en av
FIPJP godkänd fabrikant får de inte förändras eller modifieras. Det är bland annat
förbjudet att bearbeta kloten i syfte att förändra deras hårdhet. Det är dock tillåtet att
gravera in spelarens namn eller initialer på kloten, liksom olika logotyper eller
företagsbeteckningar, i enlighet med tillverkarens specifikationer.

DKs kommentar:
De internationella reglerna ger inget stöd för att det skulle vara tillåtet att färga klot. Dock
framgår det av allmänna tävlingsbestämmelserna att spelarna skall använda sig av
färgade klot vid spel på centercourt. Detta är en olämplig kombination av två regler.
Vid ett tänkt Svenskt förslag om att godkänna målning av klot enligt motionären
kommer ofelbart frågor så som, finns det färg på marknaden (vem skall godkänna
denna) som lätt appliceras och tas bort och som påverkar känslan för klotet eller
dess rörelse, kan halva klotet målas med tjock färg (vilket påverkar klotets rörelse),
vem skall ansvara för att färga finalkloten? Arrangör eller spelare.

DK yttrande:

Dk föreslår FS att avslå motionen.

Motion angående bortagande av regel som tillåter igenfyllande av fördjupning………….
Gällande Internationella spelregler för sporten Boule Pétanque.
§ 10 Borttagande av hinder.
Dessutom får den spelare som står i tur att spela, eller dennes medspelare, fylla igen en
fördjupning orsakad av ett tidigare spelat klot. Spelare som inte följer denna regel,
speciellt genom att med en svepande rörelse jämna till banan framför ett klot som
skall skjutas, ska dömas till påföljd enligt §35.
DK kommentar:
Det skulle underlätta domarens uppdrag om det helt enkelt vore förbjudet att ta nedslag
men samtidigt är det en stor avvikelse mot de internationella reglerna som vi nu håller på
och översätter till svenska.
Om FS tycker detta är bra så kommer det ju minst sagt lite olyckligt i tid för vi kommer ha
nya regler, utan denna skrivning, klara innan årsmötet vilket innebär att om denna motion
går igenom så ska vi skriva om reglerna igen och trycka nya häften (för tredje gången
inom ett halvår? eller senare som då årsmötet bestämmer = olyckligt).
Vår rekommendation bör snarare vara att OM FS vill gå vidare med denna och de färgade
kloten, så driv då dessa internationellt och ta med den som en svensk anpassning nästa
gång spelreglerna uppdateras, om typ 3-4 år?

DK yttrande:
DK föreslår FS att avslå motionen.
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