Swedish Youth Open
Haga Bowling 26-28/12 2019
TÄVLINGSREGLER OCH FORMAT

Kvalspel:

TTider kvalspel:

Finalspel:

Kvalspel 6 + 6 serier AM. spelsätt, 3-4 spelare/banpar.
2 spelblock på nyoljade banor.
Hela tävlingen med ren slagning. Eventuella roll-off spelas direkt efter
sista kvalstarten.
Hela poängen från kvalspelet tas med till finalspelet.
26/12
12.00 Squad 1A 6 ser. nyoljat
15.00 Squad 2A 6 ser. nyoljat

27/12
09.00 Squad 2B 6 ser. nyoljat
12.00 Squad 1B 6 ser. nyoljat

Tjejer (U21 & U18): de 10 högst placerade efter 12 seriers kval samt de
högsta slagningarna i respektive kvalblock som inte redan är i final.
Totalt 12 finalister i respektive klass.
Killar (U21 & U18): de 22 högst placerade efter 12 seriers kval samt de
högsta slagningarna i respektive kvalblock som inte redan är i final.
Totalt 24 finalister i respektive klass.
Finalformat i separat bilaga

Inspelning:

10 minuter för alla kval och finalstarter.

Prispengar:

1:a Pokal
2:a Medalj
3:a Medalj

Startavgift:

750 SEK, inkl övernattningar i bowlinghallen (på egen madrass) samt
måltider.

Betalning:

Görs senast fredag 19/12 till Svenska Bowlingförbundet
Ange i betalningen spelarens namn och licensnummer
Bankgiro: 250-8802
Swish: 123 5384086

Anmälan:

https://hagabowling.se/resultat/swedish-youth-open/
Anmälan och betalning ska göras senast 2019-12-19 (vi accepterar i
mån av plats även efteranmälningar)
Vid anmälan så kan endast önskemål om starttid anges. Önskemålen
kommer givetvis följas i så stor utsträckning som möjligt.
Spelare som vill byta squad får komma överens med annan spelare och
alla berörda parter ska via e-post till tävlingsledningen bekräfta bytet.

Klotregler:

Max 3 klot får användas under tävlingen, och dessa ska registreras via
e-post till tävlingsledningen senast den 19/12 kl. 20.00. Klotets namn
och serienumrets 4 sista siffror/bokstäver ska anges vid registrering.
Förändring av klotets yta är endast tillåten under inspelningen till alla
spelblock, samt mellan spelblocken.

Vid lika resultat:

Oljeprofil:

Vid lika resultat för placering 22/10 herr/dam i kvalet så spelas ett
särspel över ruta 9-10, osv tills ett avgörande sker omedelbart efter
kvalspelets sista squad.
Det är spelarens skyldighet att infinna sig i hallen för ett eventuellt
särspel. Tävlingsledningen kommer inte aktivt söka efter uteblivna
spelare.
Vid lika resultat för vidare avancemang från finalomgångar 1 & 2
spelas roll-off över 2 rutor (9-10) osv tills ett avgörande sker.
Vid lika resultat som har betydelse för placering 1 eller 3 efter
finalsteg 3 så spelas roll-off över 2 rutor (9-10) osv tills ett avgörande
sker.
Lika resultat för övriga placeringar i finalspelet som inte är avgörande
för vidare avancemang får alla samma placering.
I Matchspelet måste varje serie avgöras och vid lika resultat spelas
roll-off över 2 rutor (9-10), osv tills ett avgörande sker.
Publiceras Måndag 12/12.

Incheckning:

Senast 30 minuter innan aktuell start.

Avbokning:

Kan göras kostnadsfritt fram till 30 dagar innan första start.
Avbokning 29-7 dagar innan första start debiteras med halv
startavgift, 375 SEK.
Avbokning mindre än 7 dagar eller no-show debiteras med full
startavgift, 750 SEK.
Spelare med läkarintyg eller synnerliga skäl kan undantas från
debitering. Detta bedöms från fall till fall av tävlingsledningen.

Behörighet:

Tävlingen är öppen för alla spelare med giltig licens i Sverige, samt
också spelare från de övriga nordiska förbunden.

Sovplats:

Ingår på egen madrass i bowlinghallen.

Arrangör:

Svenska Bowlingförbundet, Haga Bowling

Tävlingsledning:

Sebastian Gustavsson & Johan Ekström

Kontakt:

Johan Ekström på e-post: Johan.ekstrom@swebowl.se

