Svealands Bouleförbund

FINAL!
Välkommen till slutspel i SVEA INDOOR!
Spelplats:

Gefle Boulecenter

Tid:

Lördagen den 6 april spelas Öppen klass.
Söndagen den 7 april spelas V65

Samling:

Båda dagarna 09.30

Hallhyra:

Inga kostnader för spel/hallhyra utgår. Betalas
av Sv Bf

Antal lag:

Till båda dagarnas slutspel har 16 lag kvalificerat
sig i V65 och 8 lag i Öppen klass.

Spelform:

Kvalspel spelas som Monrad med 4 möten. Under
det första mötet spelas en trippel och en singel.
Det andra mötet spelas med två dubblar, Det
tredje som det första mötet och slutligen det
fjärde spelas som det andra. Mötet kan således
sluta oavgjort.

Finalspel:

Till finalspel går de fyra bäst placerade lagen.
Först spelas två dubblar. Lag placerad som etta
möter fyran och tvåan möter trean. Vid resultat
1-1 spelas en avgörande trippel med start på 4-4.
Lika i final som i semifinal.

De lag som gått till slutspel har fått denna information i samband
med att resultaten för andra omgången redovisats. All information
finns också på Svealands Bouleförbunds hemsida.
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Vid tveksamheter vilka lag som tagit sig till slutspel, ring Nisse på
telefon 0705341457
VIKTIGT.
Som framgått av tidigare information och
angivna regler för Svea Indoor skall slutspelslaget bestå av minst 2
spelare från februarimötet (andra omgången). Dispens kan medges.
Dispensansökan med angivande av skäl, inlämnas snarast. Dock
senast dag före spelstart.
Byte under spelet får ske precis som i grundspelet, även i skiljematch
trippel vid ställning 1-1 i såväl semi- som i finalspel.
Domare:

Nisse Stenbeck (lördag) Christer Axenstål
(söndag)

Tävlingsledare:

Rolf Bonäs (lördag) Monica Zetterström(söndag)

Prisutdelning sker i direkt anslutning till finalspelets slut.
Ceremoniell utdelning sker vid Seriespelets uppstart i Flen den 15
juni.
Mat:

Mat endast mot förbeställning. Sista dag för
beställning tisdag 2 april, kl. 16.00
Meny lördag, kycklingfilé, sambalsås och ris,
sallad, smör bröd och dryck. Söndag, pannbiff,
löksky med kokt potatis. Övrigt som lördag.
75 kr/portion.

Mat beställes på mejl till christer.axenstål@lm.se
Övriga frågor besvaras av Nisse Stenbeck, nisse.stenbeck@gmail.com
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