Bilaga 3

Bowling
Tävlingsregler Singelspel
Enligt Svenska Bowlingförbundets "blå boken".
Bowling skall anordnas med kvalspel i grupper samt därefter final för de främsta från
kvalomgången. Antal i final får ske med hänsyn till arrangörsföreningens tillgång till
banor.
Om det ej är möjligt att ordna spel för alla kvalande över 6 serier under samma dag, kan
arrangören få minska kvalspelet till 4 serier.
Finalspelet kommer fortsättningsvis spelas över 6 serier och de individuella resultaten
kommer att vara 4 kvalserier + 6 finalserier.
Lottning av startnummer för kvalomgången skall ske på så sätt att två spelare från
samma förening ej möter varandra. I final spelar från kvalomgångens resultat 1:an mot
2:an, 3:an mot 4:an osv.
1 st. provruta före start får ske för alla deltagare.

Tävlingsregler Baker 3-manna
Enligt Svenska Bowlingförbundets "blå boken".
Bowling skall anordnas med kvalspel i grupper samt därefter final för de främsta från
kvalomgången. Antal i final får ske med hänsyn till arrangörsföreningens tillgång till
banor.
Om det ej är möjligt att ordna spel för alla kvalande över 12 serier under samma dag,
kan arrangören få minska kvalspelet till 9 serier.
Finalspelet kommer fortsättningsvis spelas över 12 serier och de individuella resultaten
kommer att vara 9 kvalserier + 12 serier finalserier.
Lottning av startnummer (bana) för kvalomgången sker i samband med
ankomstanmälan. I final spelar från kvalomgångens resultat 1:an mot 2:an, 3:an mot
4:an osv.
1 st. provruta före start får ske för alla deltagare.

Tävlingsklasser
Singelspel:
Baker 3-manna

Damer
Damer

Herrar
Herrar eller Mixed

Tävlingsform
Singel:

Kvalificeringen omfattar normalt 6 serier och finalen 6 serier. I
slutresultatet räknas samtliga seriers totala resultat.

Baker 3-manna:

Kvalificeringen omfattar normalt 12 serier och finalen 12 serier. I
slutresultatet räknas samtliga seriers totala resultat.

I motionen som antogs på förbundsstämman 2020-03-26 står det Scotch Double som
spelsätt men det skulle varit Bakers spelsätt. Detta då Scotch Double inte fungerar som
3-manna spel.
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Information om Baker 3-manna spel
Bakers spelsystem är en form av lagspel där lagresultatet totalt sett hela tiden växer fram
på protokollet. I Bakers spelsystem behöver man inte summera olika spelares delsiffror
utan slutresultatet i serien är lagets resultat.
Spelet tillgår så att varje lagmedlem spelar en ruta (båda slagen) i en gemensam serie.
Man går runt på antalet lagmedlemmar tills en serie är färdigspelad.
Baker 3-manna spelar spelare 1 första rutan, spelare 2 andra rutan och spelare 3
tredje rutan varefter spelare 1 spelar fjärde och spelet fortsätter så serien ut.
Den som spelar 10:e rutan (spelare 1) får slå ev. bonusslag.
Inbördes spelordning ändras efter varje serie.
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