Svenska Skolidrottsförbundet och Svenska Bowlingförbundet
hälsar er välkomna till skol-SM i bowling 2017/2018
8 lag kommer att göra upp om vilka som blir vinnare av Skol-SM i Bowling under läsåret 2017/2018.
Alla lag bjuds in direkt till slutspel som avgörs i början av februari.
Eventuella frågor kring till turneringen skickas till tävlingsledare Annika Kilander. annika.kilander@swebowl.se eller ring
08-699 60 47
Finalspel:
Finalen avgörs i Nässjö torsdag 8/2 -2018. Spelas på Nässjö Bowlingcenter, Nygatan 8, 571 31 Nässjö, 0380-51 15 10.
Gruppindelning:
Grupp A
Lundåkerskolans IF
Gullbrandstorps Skol-Idrottsförening
Porthälla Gymnasium IF
Åbyskolans Idrottsförening

Grupp B
Högsätra Skol-Idrottsförening
Olympica Skol-Idrottsförening
Älvstrandsgymnasiets Skol IF
Falkenbergs Gymnasieskolas IF

Deltagare
Skol SM i bowling är öppen för elever vid grundskolor och gymnasium under förutsättning att eleven är medlem i
skolans idrottsförening och att föreningen i sin tur är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet. Varje lag får bestå av
upp till 6 spelare varav 4 kan delta i varje match. Lagen ska anmälas senast 10 dagar innan så vi har möjlighet att göra
ett spelprogram med deltagande lag.
Anmälningsavgift
Deltagande föreningar måste betala anmälningsavgiften innan turneringen startar. Faktura skickas ut av Svenska
Skolidrottsförbundet. Förening som inte betalt anmälningsavgift utesluts ur turneringen.
Sena avhopp från turneringen
Alla lag som anmäler sig till Skol SM:s lagspel deltar automatiskt i kostnadsfördelningen från start.
Ledare
Deltagande lag ska vid match ha med sig minst en myndig ledare som själv inte deltar i finalspelet. Denna ledare är
också tävlingsledare och ska delta på information om regelgenomgång innan spelet startar. Det är en självklarhet att
Skol SM genomförs i en kamratlig anda där alla gör sitt bästa för att eftersträva fair play, god etik och moral.
Protester
Protest ska vara mejlad till tävlingsledaren inom 24 timmar efter slutsignalen. För att protest ska behandlas inbetalas
200: - till Svenska Skolidrottsförbundets plusgiro 2581-7 senast 24 timmar efter slutsignalen. Kvitto på inbetalningen
mejlas till tävlingsledaren senast två dygn efter slutsignalen. Tävlingsledaren avgör dessa ärenden men kan i svårare fall
inkalla SSIF:s disciplinnämnd. Om protesten går igenom återbetalas avgiften på 200 kr.
Mejl till tävlingsledaren: annika.kilander@swebowl.se
Kostnadsfördelning
Lagen står för sin egen resekostnad till finalspelet och även kostnaden för lunchen på finalorten. Nässjö Bowlingcenter
erbjuder lunchpaket för 75:-/person.
Regler
Tävlingen genomförs enligt Svenska Skolidrottsförbundets allmänna tävlingsbestämmelser och Svenska
Bowlingförbundets regelverk, Blå Boken.

Matchtid och spelform
Omg 1a)
10:00 – 11:00
Omg 1b)
11:00 – 12:00
Omg 2a)
12:00 – 13:00
Omg 2b)
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
Omg 3)
14:30 – 15:30
Omg 4)
15:30 – 16:30

Första start A-grupp, 3 serier, 4 lag
Första start B-grupp, 3 serier, 4 lag
Andra start A-grupp, 3 serier, 4 lag
Andra start B-grupp, 3 serier, 4 lag
Paus
Semifinal, 3 serier för de 4 bästa lagen
Final, 3 serier

Upplägget är att alla lagen i respektive grupp spelar samtidigt och 3 serier var, 2 spelare per bana och EU spelsätt.
Efter varje serie summeras de respektive lagens kägelpoäng och de 2 bästa lagen får 2 omgångspoäng vardera.
Efter tre serier kan alltså ett lag ha 6 poäng och det har delats ut totalt 12 poäng.
Byte av spelare kan ske innan varje serie.
Efter att varje grupp har spelat 2 starter, får de 2 bästa lagen från respektive grupp spela semifinal i cupformat (omg 3).
Segrarna i respektive cup möts sedan i final (omg 4).
Skulle två eller flera lag hamna på samma poäng i de första starterna, får de dela på poängen som finns att tillgå
Blir det lika i cupen, kommer ett särspel via ruta 8-10 att tillämpas
Priser
Ett lagpris till vinnarna och 4-6 individuella medaljer delas ut till lagen med placering 1-4. Båda lagen som går till
semifinal erhåller bronsmedaljer.
Kontaktuppgifter
Annika Kilander, Utvecklingskonsulent, Svenska Bowlingförbundet
Telephone +46 (0) 8 699 60 47
www.swebowl.se
Bowling – en sport för alla – hela livet

