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Rekordnotering

1.

Rekord kan endast noteras av spelare med svenskt medborgarskap eller som sedan minst
ett år varit stadigvarande bosatt i Sverige och innehar Svenska Bowlingförbundets
spelarlicens. Rekordnotering vid internationella mästerskap kan endast noteras av svensk
medborgare.

2.

Rekord noteras alltid från 1:a serien. Rekord noteras endast vid oavbruten serieföljd. I de
fall tävling är uppdelad i "block" t ex kval, kvarts- final, semifinal etc. kan rekord noteras i
respektive "block" med omstart, t ex NM - individuellt serierna 22-27 kvartsfinal. Dock
endast bästa resultat i samma tävlingsstart och distans.

3.

Rekord noteras endast då tidigare rekord överträffas. Tangering av resultat räknas därför
inte som rekordnotering.

4.

Om förkontroll av klot inte förekommit är spelaren (eller dennes ledare) skyldig att
omedelbart efter spel som avses att anmälas som nytt rekord, tillsammans med arrangören
vidta åtgärder för att få spelarens samtliga klot som befinner sig inom banområdet
kontrollerade.

5.

Rekord kan inte noteras
vid spel i stegfinal eller matchspel (tex Round Robin)
då två eller fler, efter varandra följande serier spelas på samma bana/banpar,
undantaget Mixed och Bakers där det tillåts spela så många serier per bana som det
är spelare i laget.

Kommentar:

§G2
1.

a)
b)
c)

Rekord för 8-mannaIag, 4 serier noteras endast i Allsvenska slutspelet.
Juniorer kan notera svenskt seniorrekord.
Individuella resultat noterade vid nations- eller klubblag kan godkännas
som svenskt rekord.

Godkännande

Som svenskt rekord i bowling godkänns resultat som uppnåtts vid spel i Svenskt
Mästerskap, Nordiskt Mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap samt vid
officiella landskamper.
Kommentar:

Med Svenskt Mästerskap innefattas discipliner som i Kap E omnämns i
§ E 2 och § E 3.

2.

Svenskt rekord ska för att vara gällande, godkännas av Förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsens beslut angående rekord kan inte överklagas.

3.

Svenskt rekord kan endast godkännas i de fall WTBA:s och/eller Svenska
Bowlingförbundets tävlingsbestämmelser följts samt att föreskrivna besiktnings- och
kontrollåtgärder vidtagits.

4.

Svenskt rekord kan endast godkännas om resultatet slagits på tävlingsbanor behandlade
med någon av de av SvBF:s Tekniska kommitté framtagna/godkända
mästerskapsprofilerna med ratio 1:3 eller lägre vid trackzone.
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Ration är i sig inte ett entydigt mått på svårighetsgrad. Det kan ibland
vara nödvändigt att förändra en given profil för att ta hänsyn till lokala
förhållanden. Vid sådana tillfällen kan ration överstiga ovanstående
värde utan att för den skull göra avsteg från kravet på
sportprofil/svårighetsgrad.

5.

Svenskt rekord godkänns inte om resultatet slagits med klot, som vid kontroll inte kan
godkännas.

6.

Svenskt lagrekord godkänns endast om det noterats av föreningslag, där anmälan gjorts i
föreningens namn.

7.

Svenskt rekord för funktionshindrade kan endast godkännas för spelare som inte använder
tekniska hjälpmedel, som tex Gotlandsränna.

§G3

Rekorddistanser

1.

Svenskt rekord kan noteras i följande klasser:
Seniorer: Herrar (H) och Damer (D).
Juniorer: Pojkar (P) och Flickor (F).
Mixed (M).
Funktionshindrade – Senior Herrar (FH) och Damer (FD).

2.

Svenskt rekord kan noteras för följande spelsätt:
Amerikanskt spelsätt (AM)
Europeiskt spelsätt (EU)
Bakers spelsätt (BA)
Scotch double (SD)

3.

Svenskt rekord noteras för följande distanser:
SpelDisciplin
Distans
M
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Individuellt 2-8 serier
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12 serier
AM
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AM
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2-manna
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4 och 8 serier
EU
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6 och 12 ser
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4.

Dessutom finns ett antal distanser där rekordnotering finns, men där rekord för närvarande
inte kan noteras pga att distans och/eller spelsätt inte längre är aktuellt i mästerskap enligt
§ G 2 p1.

5.

För nya fastställda distanser gäller att som nytt rekord noteras de högsta resultat som
uppnåtts efter det första spelårets slut på de aktuella distanserna.

§G4

Rekordrapportering

Det åligger arrangör att på fastställd rekordblankett, vidimera rekordnotering. Arrangör insänder
denna rapport till SvBF. Vid internationella mästerskap och landskamper åligger det respektive
ledare att anmälan om rekordnotering tillställs SvBF.

§G5

Dokumentering

1.

Godkänt rekord ska gälla intill detsamma överträffats av resultat som Förbundsstyrelsen
godkänt som nytt svenskt rekord.

2.

Godkända svenska rekord ska kungöras i SvBF:s officiella organ. Rekord ska
dokumenteras i förbundets verksamhetsberättelse.

§G6

Rekordmärke

För godkända rekord tilldelas spelare samt lag och lagmedlemmar förbundets särskilda
rekordplakett, enligt vad som stadgas i Kap. H - Märkesbestämmelser.

§G7

Distriktsrekord

Distrikts- och eventuella regionsrekord kan noteras på de distanser och efter de regler som
fastställts av respektive SDF.

