Inbjudan till DM i Stockholmsdistrikt
Förutsättningar
Coronapandemin och därmed följande tävlingsförbudet tvingade distriktsstyrelsen att i
slutet av april fatta beslutet att flytta DM-tävlingar från planerade maj-juni på Vårbergs IP
till att spelas september-oktober i de befintliga hallarna i distriktet. StBF:s
tävlingskommitté fick i uppdrag att planera förutsättningarna för dessa tävlingar.
I skrivande stund är tävlingsförbudet hävt men på grund av smittorisken har antalet
deltagande lag begränsats till 16. Tävlingarna läggs upp på sbfonline.se med maximalt
sexton deltagande lag. Om flera lag anmäls till tävlingen skapar programmet automatiskt
en väntelista, någonting som ni alla säkert känner till. Skulle förutsättningarna för antalet
deltagande lag ändras kommer spärren flyttas eller tas bort i sbfonline.
Inomhus - i de hallar som vi har tillgång till - blir antalet banor en begränsning och
grundspelet (poolspelet) kan då innebära att väntetider uppstår. Vi räknar dock med att
varje tävlingsklass kommer att kunna spelas klart inom en tävlingsdag dvs inom ca 10-12
timmar som vanligt. Om inga andra begränsningar råder vid tävlingens start blir maximala
antalet lag att i Riflexhallen i Rimbo vara 48 dvs 12 pooler. I Prins Bertils boulehall och
Lillehallen i Södertälje är maxantalet 32 lag eller 8 pooler.

Anmälan och betalning
Distriktsmästerskap är klubbundna tävlingar vilket innebär att spelarna i laget ska
innevarande år ha licens i samma klubb. Några av DM-tävlingarna ligger efter den 30
september vilket är datumet då spelaren ska ha anmält klubbyte. För dessa spelare är
alternativen för att delta i DM antigen att spela med spelare från den gamla klubben eller
byta licens till den nya klubben vilket medför en avgift som Svenska Bouleförbundet
debiterar. Är nya klubben då i ett annat distrikt är inte deltagande i Stockholms DM längre
möjligt.
Anmälan görs i sbfonline.se antingen av klubben eller av spelarna. Första anmälan öppnar
den 15 juli och stänger kl. 23:59 på måndagskvällen den aktuella spelveckan. Detta för att
lottning ska kunna genomföras och publiceras i tid. Anmälan är bindande när laget är med i
lottningen. Inbetalning av startavgifterna (120 kr per spelare och klass) görs av klubben
senast på torsdagen den aktuella spelveckan. Inbetalning görs till Stockholms
Bouleförbunds plusgirokonto 70 58 61-3. Deltagande i ungdomsklasserna är gratis.

Praktisk information
Information om måltider m.m. skickas till deltagarna av respektive hallförening.
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