INBJUDAN till SVEA INDOOR år 2022
Härmed inbjuds samtliga föreningar i distriktet till en ny upplaga av
Svea Indoor år 2022
Klasser:
Öppen klass
V65
Första sammandraget:
Öppen: Lördag den 22 januari med samling kl. 09.00 och spelstart kl.09.30.
V65:
Lördag den 22 och söndag den 23 januari samling kl. 09.00 och spelstart
kl.09.30.
Andra sammandraget: den 5-6 februari
Slutspel 1 för V65:
den 26 oktober där de 16 bästa lagen från grundomgångarna
möts.
Finalspel för de 8 bästa lagen både i Öppen och V65: den 3-4 december
Spelform:
En trippel, en singel 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 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 första hand och total
klotskillnad i andra hand
Tävlingsbestämmelser:
Se Tävlingsbestämmelser för Svealands Bouleförbund på SvBF-s hemsida:
sveaboule.se

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:
V65 spelar på följande orter: Flen, Gävle och Borlänge.
Öppen spelar på följande orter: Flen och Gävle.
Avgift:
1000 kr per deltagande lag
Anmälan:
Görs på sbfonline. OBS! Anmäl er på den spelort, som ni helst vill spela på.
Det kan tänkas, att ni blir flyttade till någon annan spelplats, om det blir för många
på samma.
Avgiften (1000 kr/lag) inbetalas på bankgiro 283-4893 till SvBF
Anmälan och inbetalning senast den 14 januari 2022
Domare:
Det ankommer på arrangör/hallupplåtare att domare och tävlingsjury utses.
Slutspel:
V65: Slutspel 1 i Uppsala
Finalspel öppen i Gävle, V65 i Flen
Frågor:
Inga Stenbrink Tel: 0732 466 956
inga.stenbrink39@gmail.com

