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Inbjudan till Svenska Cupen Dam 2021
Svenska Cupen Dam är en inomhustävling för klubblag. Endast ett lag per klubb. Den förening
som vinner Svenska Cupen Dam får ett vinstbidrag på högst 15 000 kr.
Svenska Bouleförbundets tävlingskommitté (TK) fastställer på basis av inkomna anmälningar den
slutliga spelplatsen för respektive förening efter anmälningstidens utgång.
Grundomgången spelas som gruppspel, under en eller två dagar beroende på antalet anmälda
föreningar. TK avgör utifrån antalet anmälda föreningar hur många finalplatser varje spelplats
disponerar och meddelar det inför grundomgången.
Finalspelet avgörs i två cirkelpooler, följda av semifinaler och final.
Förening som vann föregående års Svenska Cupen Dam, Coccinelle PC, är direktkvalificerade till
finalspelet, dock ska föreningen anmäla sig och erlägga anmälningsavgift.
Läs fullständiga regler för Svenska Cupen i Tävlingsbestämmelser – Svenska Cupen som finns på
svenskboule.se -> Dokumentbank -> Tävlingsbestämmelser.
Det finns fortfarande restriktioner för tävlingsspel inomhus som gör att tävlingen
exempelvis kan komma att behöva spelas på flera orter eller med begränsning på antal
deltagare med mera. Så fort information finns att tillgå kommer den att publiceras på
svenskboule.se och skickas till anmälda lag. Så notera att nedanstående uppgifter kan
komma att förändras. Om detta skulle ske så har föreningen rätt att ändra sin anmälan
utan avgift. Detta gäller fram till att datum och spelorter är fastställda och lagen är
utplacerade geografiskt.
Grundomgången kommer enligt plan att spelas 9–10 oktober i Halmstad, Skövde och Uppsala.
Finalspelet blir i Mölndal 13–14 november.
ANMÄLAN ska senast vara gjord 1 september. Anmälan görs i formuläret som du når via
denna länk: Anmälan I formuläret ska klubbnamn, mejl och telefon till lagledare bland annat
uppges.
Efter anmälningstiden har gått ut och det är fastställt att tävlingen går att genomföra så skickas en
faktura på anmälningsavgiften 1 500 kr till föreningen.
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