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§ 1. Svenska Cupen
§ 1.1. Förutsättningar
Svenska Cupen är en inomhustävling för föreningar som arrangeras i klasserna Dam, Veteran
55 och Veteran 65. Endast ett lag per förening får delta.
Består av en grundomgång och ett finalspel. Svenska Bouleförbundet (SBF) beslutar om ort
och datum för grundomgång och finalspel samt ansvarar för genomförandet.

§ 1.2. Anmälan
Anmälan till Svenska Cupen sker i enlighet med instruktion från SBF.
Rätt att delta i Svenska Cupen har alla föreningar som är godkända av och inregistrerade hos
SBF senast samma dag som sista anmälningsdag för Svenska Cupen.
Lag som anmält sig är skyldig att betala anmälningsavgiften, och erlagd anmälningsavgift
återbetalas inte vid uteblivande.

§ 1.3. Uteblivande lag
Förening som, utan tungt vägande skäl, uteblir från, eller lämnar Walk Over (WO) i:
• grundomgången får inte delta i motsvarande klass i Svenska Cupen nästkommande år.
• finalspelet får böter motsvarande anmälningsavgiften och får inte delta i motsvarande
klass i Svenska Cupen nästkommande år.
Om en förening uteblir från finalspelet ersätts den i första hand av den förening som senast
blev utslagen av den aktuella föreningen. Om detta av någon anledning inte är möjligt
ersätts inte föreningen utan får lämna WO.

§ 1.4. Byte mellan klass, lag eller förening
Svenska Cupen är en klubbunden tävling. Spelare som representerat en förening i
grundomgången får inte representera annan förening i finalspelet. Spelare får inte delta i
Svenska Cupen V55 och V65 under samma år.

§ 1.5. Grundomgång
Grundomgången arrangeras på olika spelplatser med spridning över landet. Det är fritt att
anmäla sig till vilken spelplats som helst. SBF:s tävlingskommitté (TK) fastställer dock på basis
av inkomna anmälningar den slutliga spelplatsen för respektive förening. Grundomgången
som poolspel alternativt gruppspel, under en eller två dagar beroende på antalet anmälda
föreningar.
TK avgör utifrån antalet anmälda lag hur många finalplatser varje spelplats disponerar och
meddelar det inför grundomgången. För Svenska Cupen V55 tilldelas en av finalplatserna
den spelplats som enligt innevarande års seriespel har det högsta antalet veteranelitserielag
anmälda.
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§ 1.6. Finalspel
I Svenska Cupen gör 8 föreningar upp i finalspelet.
Vinnaren av föregående års Svenska Cupen är direktkvalificerad till finalspelet och deltar ej i
grundomgången. För att erhålla direktkvalificeringsplatsen krävs anmälan och betald
anmälningsavgift enligt inbjudan. Spel om tredjeplatsen genomförs ej.
Finalomgången spelas under två dagar enligt följande:
Dag 1 spelas poolspel med fyra lag i varje pool och detta avgörs med spelformen cirkelpool.
Cirkelpool är detsamma som poolspel med den skillnaden att skiljematchen avgörs så att ena
poolens vinnande lag i förlorarmatchen möter andra poolens förlorande lag i vinnarmatchen.
Poolvinnarna samt vinnarna av de två skiljematcherna går vidare till nästa dags spel.
Dag 2 spelas semifinaler och final enligt direktutslagningsprincip.

§ 1.7. Tävlingsform
Lagledare
I varje trupp ska en utsedd lagledare finnas. Lagledaren ansvarar för att truppen följer
gällande regler och är truppens kontaktperson gentemot tävlingsledning och domare.
Lottning
Sekretariatet lottar och anvisar banor för varje klubbmöte.
Klubbmöte
Ett klubbmöte i Damklass består av tre matcher uppdelade i två avdelningar, en trippelmatch
samt två dubbelmatcher mellan två föreningar.
Ett klubbmöte i klasserna V55 och V65 består av fem matcher uppdelade i två avdelningar,
två trippelmatcher samt tre dubbelmatcher mellan två föreningar.
Spelare och avbytare
Varje förening får ställa upp med valfritt antal spelare såväl i grundomgången som i
finalspelet. Inför varje klubbmöte måste de spelare som spelar och de som är avbytare i just
det klubbmötet namnges. Inga andra spelare kan bli aktuella i det aktuella klubbmötet.
Spelarbyte får ske en gång per match med en avbytare, och utbytt spelare får inte bytas in i
annan pågående match i samma avdelning. Spelarbyte i mixed ska ske utan att
könsuppdelningen ändras. Coach är tillåten, men ska befinna sig utanför banområdet.

§ 1.8. Poängberäkning Svenska Cupen
Ett klubbmöte kan sluta med vinst eller med förlust.
• Vinst i ett klubbmöte ger två poäng.
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•

Förlust i ett klubbmöte ger noll poäng.

I de delar av Svenska Cupen som spelas med gruppspel särskiljs lagen enligt följande:
• Poäng/Antal vunna klubbmöten.
• Inbördes matchskillnad* mellan lag med lika många vunna klubbmöten.
• Inbördes klotskillnad** mellan lag med lika många vunna klubbmöten.
• Matchskillnad mellan alla lag i gruppen.
• Klotskillnad mellan alla lag i gruppen.
• Särspelsrunda*** mellan de inblandade lagen.
*Matchskillnad
Skillnaden mellan antalet vunna och antalet förlorade matcher.
Exempel: Vinst i ett klubbmöte med 3–1 ger matchskillnaden +2.
Exempel: Förlust i ett klubbmöte med 1–4 ger matchskillnaden -3.
**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.
***Särspelsrunda
• DAM: Två dubbelmatcher enligt § 2.1., med endast en runda. Flest antal vunna
matcher går vidare. Om fler än två lag är inblandande anordnas särspelsrundan som
gruppspel.
•

V55 och V65: Tre dubbelmatcher enligt § 3.1., med endast en runda. Flest antal
vunna matcher går vidare. Om fler än två lag är inblandande anordnas
särspelsrundan som gruppspel.

§ 1.9. Krav på arrangör av Svenska Cupen
Svenska Cupen likställs med nationella tävlingar, för krav på arrangör se Allmänna
Tävlingsbestämmelser.
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§ 2. Svenska Cupen Dam
§ 2.1. Spelform
I varje klubbmöte skall ett klubblag bestå av fyra till fem spelare. Båda lagen ska lämna in en
laguppställning till sekretariatet senast fem minuter före starten av varje avdelning.
Varje klubbmöte spelas i tre matcher enligt följande:
I avd. 1 formeras laget i en trippel (Dt).
I avd. 2 formeras laget i två dubblar (Dd1, Dd2).
Avd. 1: Dt – Dt
Avd. 2: Dd1 – Dd1, Dd2 – Dd2
När en förening har vunnit två matcher har den vunnit klubbmötet och detta skall avbrytas
vid direktutslagning eller poolspel.

§ 2.2. Seedning
Totalt seedas fyra lag och deras inbördes ranking avgör inplaceringen i finalspelet.
Föreningen som vann föregående års Svenska Cupen Dam seedas som nummer 1 i
finalspelet. Seedningen utgår ifrån föregående års resultat i Svenska Cupen Dam.

§ 2.3. Vinst
Segrande förening av Svenska Cupen Dam erhåller ett bidrag på högst 15 000 kronor. för
deltagande i en internationell tävling. Bidraget utbetalas av SBF efter att föreningen skickat
in en godkänd budget för deltagandet.
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§ 3. Svenska Cupen Veteran 55
§ 3.1. Spelform
I varje klubbmöte skall ett klubblag bestå av sex till åtta spelare där båda könen är
representerade. Lag med sju eller åtta spelare måste innehålla minst två spelare av vardera
kön. Båda lagen ska lämna in en laguppställning till sekretariatet senast fem minuter före
starten av varje avdelning.
Varje klubbmöte spelas i fem matcher enligt följande:
I avd. 1 formeras laget i en trippel (V55t) och en mixedtrippel (V55Mxt).
I avd. 2 formeras laget i två dubblar (V55d1, V55d2) samt en mixeddubbel (V55Mxd).
Avd. 1: V55t – V55t och V55Mxt – V55Mxt.
Avd. 2: V55d1 – V55d1, V55d2 – V55d2 och V55Mxd – V55Mxd.
När en förening har vunnit tre matcher har den vunnit klubbmötet och detta skall avbrytas
vid direktutslagning eller poolspel.

§ 3.2. Seedning
Totalt seedas fyra lag och deras inbördes ranking avgör inplaceringen i finalspelet.
Föreningen som vann föregående års Svenska Cupen V55 seedas som nummer 1 i
finalspelet. Seedningen utgår ifrån föregående års resultat i Svenska Cupen V55 samt aktuell
seriespelsranking.

§ 3.3. Vinst
Segrande förening av Svenska Cupen V55 erhåller ett bidrag på högst 15 000 kronor. för
deltagande i en internationell tävling. Bidraget utbetalas av SBF efter att föreningen skickat
in en godkänd budget för deltagandet.
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§ 4. Svenska Cupen Veteran 65
§ 4.1. Spelform
I varje klubbmöte skall ett klubblag bestå av sex till åtta spelare där båda könen är
representerade. Lag med sju eller åtta spelare måste innehålla minst två spelare av vardera
kön. Båda lagen ska lämna in en laguppställning till sekretariatet senast fem minuter före
starten av varje avdelning.
Varje klubbmöte spelas i fem matcher enligt följande:
I avd. 1 formeras laget i en trippel (V65t) och en mixedtrippel (V65Mxt).
I avd. 2 formeras laget i två dubblar (V65d1, V65d2) samt en mixeddubbel (V65Mxd).
Avd. 1: V65t – V65t och V65Mxt – V65Mxt.
Avd. 2: V65d1 – V65d1, V65d2 – V65d2 och V65Mxd – V65Mxd.
När en förening har vunnit tre matcher har den vunnit klubbmötet och detta skall avbrytas
vid direktutslagning eller poolspel.

§ 4.2. Seedning
Totalt seedas fyra lag och deras inbördes ranking avgör inplaceringen i finalspelet.
Föreningen som vann föregående års Svenska Cupen V65 seedas som nummer 1 i
finalspelet. Seedningen utgår ifrån föregående års resultat i Svenska Cupen V65.

§ 4.3. Vinst
Segrande förening av Svenska Cupen V65 erhåller ett bidrag på högst 15 000 kronor. för
deltagande i en internationell tävling. Bidraget utbetalas av SBF efter att föreningen skickat
in en godkänd budget för deltagandet.
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