Välkommen till

Svenska UngdomsLigan
2020/2021
-

en enklare form av ligaspel för våra ungdomar där flera kan tävla på ett enkelt och billigt sätt
alla får vara en viktig del av laget då man turas om att starta varje serie
inte spel varje vecka, inga resor under grundspel, bra för ledare, föräldrar och möjlighet att ha tid till annat
vi vill att ungdomarna ska få prova på ligaspel i en form där man har största fokuset på laget
vi vill inkludera alla och därför vill vi begränsa antalet klot i varje omgång för spelarna
vi vill ha ett finalspel där ungdomar samlas för att spela bowling och ha möjlighet att träffa nya kompisar
nya produkter som ska leda till långsiktighet, som ska göra verksamheten mera hållbar och som ska vara kul

Information:
-

De ungdomar som kan delta ska vara födda 2004 eller senare med lägst Bowlinglicens B
Ligan startar v.42. Laget har 2 veckor på sig i varje spelomgång att spela sin match
Spelschema och tabell hittar ni i BITS under namnet Sv. Ungdomsligan
Ni registrerar deltagande spelare i varje match i BITS, och varje enskild serie redovisas i
matchrapporteringen
När båda lagen rapporterat publiceras matchresultatet. Vid utebliven rapportering resulterar 3-0 i
banpoäng till rapporterande lag. Rapporterar inget av lagen ett resultat, utgår matchen.
3 poäng för vunnen match och 1 poäng för oavgjord match
Bakers spelsätt för 3-5 spelare i varje match. Ni väljer själva hur många ni vill använda i varje
omgång. Varje match spelas över 5 serier
Vi vill att ni hjälper laget att följa de regler som gäller såsom byte av startspelare inför varje serie
och att vi vill att det ska finnas en klotbegränsning för varje spelare med max 3 klot i varje omgång

NYHET FÖR 2020:
- Varje serie spelas om 1 banpoäng och vid oavgjord serie delas inga banpoäng ut. En match kan
alltså sluta 3-2 eller 2-2 o.s.v.

Detaljer om finalen kommer senast efter omg. 2.
Ni får gärna skicka referat och bilder till oss under säsongen. Ni hittar all information om SUL på hemsidan.
http://www.swebowl.se/Verksamhet/Ungdomsverksamhet/SvenskaUngdomsLigan/

Har ni några frågor så kontaktar ni sbf@swebowl.se

Välkomna
Tillsammans är vi Svensk Bowling
Bowling – En sport för alla

www.svenskbowling.se

www.swebowl.se

