Resultathantering
Nedanstående är en samlad beskrivning av vad som gäller i samband med och efter match.
Utförligare text finns i Blå Bokens kapitel D och även i kapitel C.
Protokoll till den nationella serien finns att hämta från Svenska Bowlingförbundets hemsida och
till distriktsserierna från Småland Blekinge Bowlingförbunds hemsida.
Startkort skall alltid medtagas till match även på bortabanor och skall ifyllas samt överlämnas till
hemmalaget i god tid (minst 10 min) före matchstart.
När resultaten i en seriematch är kontrollerade ska matchprotokoll skrivas ut och undertecknas av
respektive lagledare och av eventuell tävlingsledare. Slutresultatet är därmed fastställt men kan
ändras om någon av berörda föreningar lämnar in protest.
Sedan matchprotokollet är skrivet tar föreningarna var sin del av detta samt sina egna startkort
och bevarar dem så länge att eventuella oklarheter har hunnit redas ut.
Förening som insänder protest mot fastställt slutresultat ska tillse att samtliga startkortsoriginal
sänds in så att administrerande organ (SvBF eller SBBF) kan verkställa utredning och fatta beslut.
Protest skall vara administrerande organ tillhanda senast andra (i vissa fall första) vardagen
efter aktuell speldag via brev eller e-post. Protest ska vara åtföljd av en avgift av 300 kr som
tillfaller administrerande organ.
Det är obligatoriskt för hemmalag på samtliga serienivåer att under speldagen rapportera
matchresultaten via det digitala matchprotokollet Matchfakta. Undantagsvis kan rapportering
göras under de två därpå följande dagarna men ska då i förhand meddelas till respektive
serieadministratör.
Vid spel med decimerat lag eller med spelare som inte är valbar i matchfakta anges ”Vakant
spelare”.
Den förening som spelar med decimerat lag måste meddela SvBF:s kansli detta senast andra
vardagen efter avslutat spel för att få ”Vakant” ändrad till ”Decimerad”.
För spelare som inte är valbar i matchfakta kan inte rapporteras resultat. Den förening som
spelar med sådan spelare måste rapportera omständigheter och resultat till SvBF:s kansli senast
andra vardagen efter avslutat spel. Resultat ska kunna vidimeras med kopia av Startkort
och/eller Matchprotokoll.
För matcher där raden ”Vakant spelare” kvarstår tredje vardagen efter avslutat spel fastställs
matchresultat.
Hemmalaget ansvarar för att inrapporterade resultat är korrekta, men det åligger också
bortalaget att kontrollera. Avvikelser mot det undertecknade matchprotokollet kan godtas om det
rör sig om uppenbara felsummeringar. Grövre fel ska omedelbart rapporteras in till
serieadministratör och ska vidimeras med kopia av Startkort och/eller Matchprotokoll.
Med vänliga hälsningar
Bert Hagman
serieansvarig

