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PM SLUTSPEL - Nationella serierna
Ansvarsområden

Svenska Bowlingförbundet ansvarar för att:
 utse spelhallar (SK)
 upprätta matchfördelningar och tider enligt särskilt schema som presenteras på
swebowl.se, seriespel, slutspelsprogram (SK)
 upprätta resultat- och tabellfunktion via BITS på swebowl.se
 via SvBF:s Nyhetsbrev och hemsida informera om hur man hämtar hem
kvalspelsinformation och kval-PM
Hemmalaget i varje delmatch ansvarar för att:
 om möjligt tillsätta tävlingsledare/tävlingsfunktionär
 ta med tillräckligt antal match- och spelprotokoll. Protokoll och scorekort finns för
utskrift via via denna länk eller genom att klicka på
Förbundsinfo-Blanketter på swebowl.se
 snarast efter match rapportera Matchfakta på sedvanligt sätt. Se även sista
punkten i detta PM
 efter avslutat spel bevara samtliga startkort och matchprotokoll till dess att
protesttiden gått ut
Övrigt
 Samtliga kvalspelsmatcher genomförs på neutral plan. Med neutral plan avses
kvalhall som inget eller båda lagen har som hemmahall. Även om något av lagen
har spelat i kvalhallen i grundserien anses den vara neutral
 Matchavgifter erläggs av respektive lag till aktuell kvalhall
 Blå Bokens regler enl. Kap D Seriebestämmelser, tillämpas i kvalet
 Om lag uteblir från spel räknas matcherna som WO. Närvarande lag behöver inte
spela.
 Spelare som aktivt deltagit i representationslaget i Farmarlagets näst sista eller
sista grundserieomgång eller i slutspelet, får sedan inte aktivt delta i farmarlaget i
efterföljande kval, playoff eller slutspel. Detsamma gäller mellan Farmarlaget och
Farmarlag 2.

Bowlingakuten

Bowlingakuten finns tillgänglig under samtliga slutspelshelger. Ring till:
Morgan Pettersson
Peter Lagerroos
Jonas Torstensson
Peter Nenzén

013 - 15 83 57

0766
0761
0739
0703

– 47 96 90
– 71 15 98
– 15 80 59
– 49 33 94

Deltagande lag i slutspel till
Elitserien – herrar

De lag som i Elitseriens sluttabell innehar placeringarna 9-11 samt de lag
som i allsvenskans sluttabeller innehar placeringarna 1-3

Allsvenskan – herrar
Svea/Götaland

De lag som i allsvenskans sluttabeller innehar placeringarna 4-6 samt de
lag som i Division 1:s sluttabeller innehar placeringarna 1-3

Allsvenskan – herrar
Norrland

De lag som i Division 1:s sluttabeller innehar placeringarna 3-4 samt de
lag som i Division 2:s sluttabeller innehar placering 1

Division 1 – herrar

De lag som i Division 1:s sluttabeller innehar placeringarna 4-6 samt de
lag som i Division 2:s sluttabeller innehar placeringarna 1-3

Division 2 – herrar

De lag som i Division 2:s sluttabeller innehar placeringarna 4-6 samt de
lag som i Division 3:s sluttabeller innehar placeringarna 1-3

Elitserien – damer

De lag som i Elitseriens sluttabell innehar placeringarna 7-9 samt de lag
som i allsvenskans sluttabeller innehar placeringarna 1-3

Allsvenskan – damer

De lag som i allsvenskans sluttabeller innehar placeringarna 10-12 samt
de lag som i Division 1:s sluttabeller innehar placeringarna 1-3, i vissa
serier placeringarna 1-2 (med undantag för B-lag)

Spelordning
Slutspel till

Total speltid

Spelordning

Elitserien

5 timmar,
00 minuter

Match 1
Paus
Match 2
Match 3
Strike-out

10 min inspelning, 110 min match
5 min
5 min inspelning, 110 min match
50 min match
10 min Strike-out

Allsvenskan

4 timmar,
30 minuter

Match 1
Paus
Match 2
Match 3
Strike-out

10 min inspelning, 110 min match
5 min
5 min inspelning, 110 min match
25 min match
5 min Strike-out

Division 1, Division 2

4 timmar,
00 minuter

Match 1
Paus
Match 2
Match 3
Strike-out

10 min inspelning, 95 min match
5 min
5 min inspelning, 95 min match
25 min match
5 min Strike-out

Kvalmatcher i cupform








Matcherna spelas med banpoäng AM – först till 3 matchpoäng.
Banbehandling sker endast före match 1.
Lag med bäst seedning är hemmalag i match 1 och 3. Bäst seedat lag är det som
står som hemmalag i matchfördelningsschemat på swebowl.se.
Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord 1 poäng och förlorad 0 poäng.
Match kan avbrytas i förtid om avgörande resultat uppnåtts. Dock ska båda lagen
vara ense om detta.
Vid oavgjort resultat (2-2) efter två matcher vidtar en tredje match. I kvalspel till
Elitserien spelas match 3 över två serier (10 banpoäng). I övriga kvalspel spelas
match 3 över en serie (5 banpoäng).
Skulle den tredje matchen sluta oavgjord koras vinnande lag via s.k. Strike-out
som är en förlängning av match 3.

Strike-out
 Strike-out spelas på ett banpar inom den bangrupp som används, men kan ändras
med tanke på publik. Tjänstgörande hallchef avgör och tillkännager aktuellt
banpar för Strike-out innan match 3 påbörjas.
 Lagen spelar med samma spelare som avslutade match 3.
 Lagen nominerar sina spelare från 1 - 8.
 Segrande lag har korats när något lag har fler strikar än det andra laget efter fem
(5) spelade rutor. Vid oavgjort fortsätter matchen med en (1) ruta i sänder tills ett
avgörande uppnåtts.
 Spelare 1 i bortalaget inleder på udda bana och spelare 1 i hemmalaget spelar
därefter på jämn bana.
 Spelet fortsätter med spelare 2 i hemmalaget på udda bana och därefter med
spelare 2 i bortalaget på jämn bana, o.s.v…

Kval till Elitserien, Vinnarcup
 Vinnarcupens matcher genomförs på samma sätt som, och med samma regelverk




som för ordinarie cupmatcher.
De sex allsvenska vinnarna i Svea/Götaland möter varandra i tre olika matcher,
bästa mot sämsta, andra mot femte och tredje mot fjärde. De tre förlorarna går in
i ordinarie cups kvartsfinaler. Vinnarna avancerar till semifinal i Vinnarcupen.
De tre vinnarna av första omgången, tillsammans med vinnaren från Norrland
spelar i andra omgången i två semifinaler. De två förlorarna går in i ordinarie
cups semifinaler.
Vinnarna av semifinalerna möts i final lördag omgång 3. Förloraren av finalen går
in i en ordinarie cups final söndag omgång 3. Vinnare av Vinnarcupsfinalen
avancerar till Elitserien.

Resultatrapportering

Tänk på att det är många som är intresserade av utgången av just Er match!




Enligt Blå Boken ska matchfakta rapporteras senast två timmar efter respektive
matchslut. Ju tidigare desto bättre. Det är naturligtvis ännu bättre om resultaten
kan läggas in efter varje serie.
För att underlätta inrapportering tar respektive lag med sig lösenord för inloggning
i Matchfakta.
I många fall finns datorer med internetuppkoppling i hallen, där hallpersonal kan
hjälpa till att mata in resultat, alternativt låna ut datorn för inmatning. Där detta
inte är möjligt ber vi er att uppmärksamma att det även går att mata in resultat i
Matchfakta via surfplattor och s.k. smartphones. Det går också att ringa in
matchresultat till en klubbkamrat som fyller i matchfakta hemifrån om inget av
ovanstående är möjligt.

Oljeprofiler

I slutspel till herrarnas och damernas Elitserie samt till herrarnas Allsvenska används
följande profiler som Tekniska Kommittén (TK) tagit fram för spel i Elitserien under
säsongen.
För säsongen 2013-14, kommer följande profiler användas:
•
Kvalspel till Elitserien, Damer – Vargen
•
Kvalspel till Elitserien, Herrar – Vargen
•
Kvalspel till Allsvenskan, Herrar – Lodjuret
Mer information om ovanstående profiler kan erhållas på följande länk alternativt

www.swebowl.se/Seriespelet/Oljeprofiler2012/2013.

Oljeprofiler i slutspel till övriga serienivåer regleras inte av SvBF.

