INBJUDAN
23 oktober 2020
Till alla klubbar och distrikt

Inbjudan till inomhus-SM för klubblag 2021
Svenska Cupen Öppen blir inomhus-SM för klubblag från och med 2021. Endast ett lag per
klubb kan vara med. Den förening som vinner tävlingen får representera Sverige i
Europacupen. Svenska Bouleförbundets tävlingskommitté (TK) fastställer på basis av
inkomna anmälningar spelplatsen för respektive förening i grundomgången.
Nytt för 2021 är att tävlingen kommer att genomföras med samma regler som Europacupen.
Både grundomgången och finalspelet kommer att genomföras med direktutslagning. De åtta lag
som kvalificerat sig för finalen 2020 är direktkvalificerade till åttondelsfinalerna 2021. De åtta
lagen behöver inte betala någon anmälningsavgift för 2021. Samtliga lag ska dock anmäla sig.
Länk nedan.
Spelprogrammet ser ut så här i planeringen, notera att ändringar kan förekomma beroende på
Coronapandemin och antal anmälda lag.
Kvalhelg 2021 januari
Lördag
64-delsfinal
32-delsfinal

Söndag
16-delsfinal
8-delsfinal (här går 2020 års finalister in i tävlingen

Finalhelg 2021 februari, SM-veckan vinter Borås
Lördag (dag 1)
Söndag (dag 2)
Kvartsfinal
Final
Semifinal

Fullständiga regler som kommer gälla inomhus-SM för klubblag 2021 kommer läggas ut på
hemsidan så fort de är fastställda och heter då Tävlingsbestämmelser - Inomhus-SM för
klubblag version 2021-01-01. Dessa kommer finns på svenskboule.se -> Dokumentbank ->
Tävlingsbestämmelser.
GRUNDOMGÅNG 23–24 januari 2021
• arrangörer meddelas efter 3 november 2020
FINALSPEL 6–7 februari 2021
• Borås, arrangör CB la pomme de pin Toarpsdal
ANMÄLAN – SBF tillhanda senast 6 december 2020
• Anmälan görs i formuläret som du når via denna länk.
I formuläret ska bland annat klubbnamn, mejl och telefon till lagledare anges.
Efter sista anmälningsdatum skickas en faktura på anmälningsavgiften till de föreningar som inte
är direktkvalificerade. Föreningen måste både göra en godkänd anmälan samt betala utskickad
faktura senast förfallodagen för att få delta i tävlingen. En förening som meddelar avhopp
efter att spelorter har fastställts ska betala avgiften på 1 500 kr.
Med vänlig hälsning
Tävlingskommittén

