Svealands Bouleförbund

INBJUDAN
till

SVEA INDOOR
Härmed inbjudes samtliga föreningar i distriktet till en ny upplaga av
Svea Indoor under hösten 2013 samt våren 2014.
Klasser:
V65
Öppen klass
Tidpunkt:
Officiell speldag blir lördagen den 30 nov med start 10.00. Samling 09.30
Tidpunkten för vårens sammandrag 2013 kommer att ske den 1 februari
och finalspel den 5 och 6 april 2014.
Reservation för annan dag/och starttid beroende på antal anmälda
lag/spelplats. Se vidare under rubrik Sammandrag.
Annan av förbundet sanktionerad tävling kan också medföra ändring av
speldag.
Spelform:
En trippel, en singelmatch samt 2 dubblar. Lag kan bestå av 4-6 spelare.
Ett klubbmöte spelas genom att en trippelmatch spelas samtidigt med en
Singelmatch. Därefter spelas 2 st. dubblar där lag 1 möter lag 1 i
motståndarlaget och samtidigt möter lag 2 motståndarnas lag 2
(enkelmöten). Klubbmöte kan således sluta 4-0, 3-1, 2-2, 0-4, 1-3.
Seger (4-0 eller 3-1) ger 2 poäng. Oavgjort ger 1 poäng och förlust ger 0
poäng.
Vid lika poäng i sluttabell räknas antal vunna matcher i andra hand och
total klotskillnad i tredje hand.
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Seriespelet spelas under två tillfällen. Slutspel spelas vid ett tillfälle, se
nedan.
Lag:
Klubben kan anmäla flera lag.
Deltagare kan endast delta i/representera ett klubblag per sammandrag.
Till ett påföljande sammandrag kan nya konstellationer bildas.
Spelplatser:
Beroende på intresse och antal anmälda lag kan spel att ske i Flen,
Uppsala, Borlänge, Mora, Gävle eller annan plats. Det är önskvärt att
gruppspelet är lokalt förankrat och sker inom distriktets respektive
regioner där klubbarna i ”norr” spelar i Gefle Boulecenter och klubbarna
från ”Dalarna” spelar i Klotskallehallen respektive i Mora. Klubbarna
med ansiktet mot ”Mälardalen” spelar i Uppsalas nya Boulehall och
övriga lag i ”söder” spelar i Flen. Annan lokalisering av spel kan bli
aktuell, exempelvis pga begränsat antal lag i den öppna klassen.
Klubb kan framställa önskemål om vilken spelplats laget vill tillhöra. I
samband med anmälan anges den spelplats som önskas. TUK fattar utifrån
antalet anmälda lag, beslut om antal grupper och spelplatser för samtliga
lag.
Arrangören:
Det ankommer på arrangör/hallupplåtare att beroende på anmälda
lag/klass och antalet grupper genomföra de olika klubb mötena på det sätt
som är mest praktiskt utifrån de lokala förhållanden som
råder. Sammantaget skall dock samtliga klubbmöten genomföras och
avslutas under period som anges under avsnitt Sammandrag, nedan.
Sammandrag:
Seriespel skall ske under (minst) ett sammandrag under hösten 2014
(15 november- 15 december) och ett under våren 2014
(15 januari- 15 februari.)
Ett sammandrag kan ske under en och samma veckodag eller under flera
tillfällen kvällstid.
Tidpunkten för vårens sammandrag sker om inte annat meddelas lördagen
den 1 februari 2014. Finalspelet sker 5-6 april 2013. Plats ej fastställd.
Avgift:
400 kr per deltagande lag
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Hallavgift:
Utöver anmälningsavgift som betalas av klubben i samband med anmälan,
betalas hallhyra per lag om 160 kr per speltillfälle. Under finalspelsdagar
utgår ej sådan hallhyra.
Bilersättning:
Utgår i normalfallet ej.
Information:
Det ankommer på arrangör/hallupplåtare att i direkt anslutning till
speltillfället informera distriktets webbmaster om resultat, för at t få en
adekvat uppföljning av det pågående seriespelet.
Arrangör/hallupplåtaren beslutar i samråd med TUK om
seriespelsomgången skall ske under en och samma dag (lördag/söndag)
eller under kvällstid (vardagar).
Efter lottning som genomförs av distriktets TUK erhåller klubben
information om definitiv spelplats och tidpunkt för spel och vilka lag som
ingår i gruppen. Detta sker i anslutning till deadline för anmälan, dock
senast den 5 november.
Distriktets ambition är att antalet lag inte överstiger 4 per grupp.
Beroende på antalet anmälda lag kan någon form av tidsbegränsning
alternativt spelstart på exvis 2-2 förekomma. Dock ej i semi- och
finalspel.

Anmälan:
Anmälan kan göras på separat blankett eller via mejl till
mariabergstrom@live.com
Avgiften (400 kr/lag) inbetalas på bankgiro 283-4893 till Sv. BF.
Anmälan och inbetalning senast den 20 oktober 2013.
Tävlingsbestämmelser:
Se allmänna tävlingsbestämmelser för seriespel. Undantag från dessa
bestämmelser kan komma att medges. Se bilaga.
Domare:
Det ankommer på arrangör/hallupplåtare att domare och tävlingsjury
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utses. Dispens kan av Sv. BF lämnas för spelande domare i grundspelet.
Slutspel:
De en-två bästa placerade lagen/serie går till slutspel under en heldag i
april 2014. Eventuellt kan slutspelet genomföras olika dagar i de olika
klasserna.

Spelplats för finalspel bestäms under våren 2014.
Priser:
Pokal utgår till placerade 1-3. Ej spel om 3:e pris. Minnesplakett till
placerade 5-8.
Segrande lag (klubb) per klass erhåller inteckning i
vandringspokal SVEA INDOOR CUP.
Övrigt:
Eventuellt överskott går oavkortat till distriktets satsning på
ungdomsverksamhet.
Frågor:
Nilsgöran Stenbeck
070/5341457 eller på mejl: nisse.stenbeck@gmail.com
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Svealands Bouleförbund
Anmälan till seriespelet Svea Indoor 2013-2014
Vi anmäler lag enligt nedan

Antal lag i V65

----------------------------------

Antal lag i Öppen klass

----------------------------------

Önskad spelplats (inringas) i första hand.

Gefle Boulecenter, Gävle
Borlänge
Mora (endast V65)
Uppsala
Flens
Annan plats

Vi har inbetalt anmälningsavgiften
den_______________________________
……………/………………
Ort och datum

Förening

Kontaktman och telefonnummer samt mejluppgift

