Inbjudan
Elit SM spelas i
Västerås

Elit SM

Svenska
Bowlingförbundet
tillsammans med
Bellevuestadion och
bowlingklubbarna i
Västerås inbjuder till
årets Elit-SM.

Tävlingen spelas med
kval över 8 serier under
perioden 2013-03-17—
2013-03-29.
Finalspelet spelas under
påskhelgen 2013-03-30
till 2013-04-01.

Nyhet ”Early Bird”
En nyhet för i år är att
det införts fyra stycken
”Early Bird” starter där
startavgiften sänkts med
200 kr.

Elit-SM

Elit-SM är öppet för
samtliga damer och
herrar oavsett dynamiskt
hcp eller ålder förutsatt
att man är svensk
medborgare eller varit
stadigvarande bosatt
(folkbokförd) i Sverige
under minst ett år samt
innehar Svenska
Bowlingförbundets
spellicens på riksnivå.
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Västerås 2013

Kvalet

Kvalspelet spelas över 8
serier AM, en start per
spelare. Samtliga resultat
utan hcp.

Kvalificerade till final

Till finalspelet är de 32 bästa
herrarna och 16 bästa
damerna enligt rankinglistan
i BITS rullande helår per den
1 mars kvalificerade. Utöver
dessa så är de 16 bästa
herrarna samt de 8 bästa
damerna från kvalspelet
kvalificerade till finalspelet.
Officiell lista på de 32 bästa
herrarna och 16 bästa
damerna kommer att
publiceras på
www.swebowl.se senast 3
mars. Vid eventuellt återbud
kommer listan att fyllas på
med närmast kvalificerade
spelare. Länk för att bekräfta
sitt deltagande i finalen
kommer att finnas på denna
sida. Sista dag att bekräfta
sitt deltagande för de 32/16
är den 20 mars.

Anmälan och starter

Samtliga starter presenteras
på
www.elit2013.bowlingsm.se.
Där görs också er anmälan
och det är först till kvarn
principen som gäller.

Startavgift

Startavgiften för ordinarie
kvalstart är 900 kr medan
avgiften för ”Early-Bird” start
är 700 kr. De spelare som är
direktkvalificerade till
finalspelet via rankingen
skall också erlägga
startavgift om 900 kr.
Avgiften betalas in vid
anmälan till Svenska
Bowlingförbundet Bg nr 4441671, ange namn och klubb
på de spelare som
betalningen avser.
Nyhet för i år är att ni även
kan betala startavgiften
direkt online vid er anmälan!

Välkommen till Västeräs!

Det är med stolthet som vi härmed inbjuder alla bowlare till Västerås
för årets stora SM händelse för att göra upp om vem som blir
Svensk mästare respektive mästarinna.
All anmälan och utförligare information hittar Ni på hemsidan
www.elit2013.bowlingsm.se

Herrar
De 48 herrarna som kvalificerat sig till
finalspel spelar 12 serier AM (6+6) med olika
oljeprofiler i de två blocken. Efter dessa 12
serier går de 32 med högsta sammanlagda
slagning vidare till nästa steg i finalspelet.
I det andra steget spelar dessa 32 vidare
ytterligare 6 serier AM på en ny oljeprofil.
Efter dessa sammanlagt 18 serierna går de
16 högsta sammanlagda slagningarna vidare
och spelar ytterligare 6 serier AM på en ny
profil.

Damer
De 24 damer som kvalificerat sig till finalspelet spelar i den första delen 12 serier
AM (6+6) med olika oljeprofiler i de två
blocken. De 16 främsta går vidare till nästa
steg. Dessa damer spelar vidare ytterligare
6 serier AM på en ny oljeprofil. Därefter går
de 8 främsta damerna vidare till Round
Robin spel som spelas enligt samma modell
som herrarna över sju serier med bonus
samt en utjämningsserie utan bonus. Den
dam som leder efter 18 serier får välja en
av de tre tidigare använda profilerna till

Efter 24 serier går de 8 bästa
herrarna vidare till Round Robin spel 48 herrar och 24
över sju serier plus en utjämningsserie AM. Bonus delas ut i alla serier damer kvalificerar
utom i utjämningsserien enligt 30 sig till finalspel
poäng för vunnen serie, 15 poäng för
oavgjort och 0 poäng vid förlust.
Inför Round Robin spelet, väljer den spelare
som leder efter 24 serier vilken oljeprofil som
ska användas i Round Robin spelet. Man kan
välja mellan de 4 olika profilerna som
använts tidigare under finalspelet. Den
spelare som efter 32 serier inkl. bonus från
Round Robinspelet erhållit högst slagning är
Svensk Mästare 2013.

Round Robinspelet. Den spelare
som erhållit högst slagning efter
26 serier inklusive bonus från
Round Robinspelet erhåller titeln
Svensk Mästarinna 2013. Den
svenska mästaren och mästarinnan är förutom segern också

kvalificerade att representera Sverige i
kommande Europacup. Om vinnaren inte
har svenskt medborgarskap, går denna
plats till den bästa placerade svenska medborgaren.

Klotkontroll

Stickprovskontroll av klot
kommer att ske i samband
med tävlingen. Frivillig
kontroll mot avgift kan ske
före start under förutsättning
att kloten lämnas in i god tid
innan start.
Om det vid efterkontroll
påträffas felaktiga klot
diskvalificeras spelaren och
resultatet stryks.

Hallfakta
Laminat:
Maskiner:
Käglor:
Oljemaskin:
Olja:

Brunswick Anvilane Pro
Brunswick GSX2002
Brunswick MAX
Kustodian Walker
Prodigy

Oljeprofiler
Kval:
Finalpass 1:
Finalpass 2:
Finalpass 3:
Finalpass 4:

Räven
Vargen (H+D)
Björnen (H+D)
Räven (H+D)
Älgen (H)

Tidsschema finalspel herrar
2013-03-30
09:00 16 kval+25-32 ranking
13:00 1-24 ranking
21:00 25-48 efter 6 serier
2013-03-31
09:00 1-24 efter 6 serier
17:00 1-32 efter 12 serier
2013-04-01
09:30 1-16 efter 18 serier
13:30 1-8 efter 24 serier

30 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
9 000 kr
8 000 kr
7 000 kr
6 000 kr
4 000 kr
2 000 kr
1 200 kr

Damer
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a
8:a
9-16
17-24

Banbehandling sker inför
varje start.

Tidsschema finalspel damer
2013-03-30
09:00 8 kval+13-16 ranking
13:00 1-12 ranking
17:00 1-24 efter 6 serier
2013-03-31
13:00 1-16 efter 12 serier
2013-04-01
13:30 1-8 efter 18 serier

Prispengar och kvalstarter
Herrar
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
6:a
7:a
8:a
9-16
17-32
33-48

Banbehandling

30 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 200 kr

För att erhålla prispengar krävs deltagande.

Kontaktpersoner
Early Bird
2013-03-17
2013-03-24
Ordinarie
2013-03-26
2013-03-27
2013-03-28
2013-03-29

09:00
13:00
09:00
13:00
18:00
18:00
09:00
14:00
18:00
09:00
14:00
18:00

20 platser
20 platser
20 platser
20 platser
20 platser
20 platser
20 platser
36 platser
36 platser
36 platser
36 platser
36 platser

Om ni har några frågor
angående mästerskapet är ni
välkomna att höra av er till:
Thomas Karlsson
070-765 63 50

thomas.karlsson@bellevue.se

eller
Joakim Ek
0705-18 16 91
joakim.ek@swebowl.se

bowlSM_col.eps

Boende

Stickprovskontroll av klot kommer

Vi rekommenderar i första
hand boende på Scandic
som ligger beläget vid E18
ca 5 minuters bilväg från
hallen eller IBIS hotell som
ligger ca 200 m från hallen.
För information om övriga
hotell och sevärdheter i
Västerås och dess omnejd
rekommenderas ett besök
på www.visitvasteras.se

Stickprovskontroll av klot kommer

Enkelrum 750:-/rum/natt
Dubbelrum 850:-/rum/natt
3-bäddsrum 1050:-/rum/natt

Enkelrum 595:-/rum/natt
Dubbelrum 695:-/rum/natt
Trippelrum 895:-/rum/natt

I priset ingår frukost. OBS: 3-bäddsrummen
är kombirum med 1 säng och 1 bäddsoffa
som bäddas ut till 2 bäddar.

Frukost och internet ingår i priset.

Bokning sker direkt med vår reception via
mail eller telefon.
vasteras@scandichotels.com

Bokning sker via mail eller telefon

021 – 495 58 10
Uppge kod:
BOW220313 2013-03-22 -- 03-24
BOW280313 2013-03-28 -- 04-01

Hitta till hallen

Bellevuestadion ligger beläget i anslutning till Västerås
stora idrotts- och friluftsområde, Rocklunda.
För att hitta hit svänger man av E18 vid
Rocklundamotet. Därefter åker man Vasagatan norrut
förbi ABB Arenor och förbi Bombardier Arena.
Bellevuestadion ligger på höger sida av Vasagatan i
nordlig riktning.
Det finns över 250 parkeringsplatser i anslutning till
hallen som samtliga är avgiftsfria.
Besöksadress:
Postadress:
Postnummer:
Stad:

Slånbärsgatan 2
Tunbyvägen 91
722 23
Västerås

Telefon:
Fax:
Hemsida:
E-post:
Online Scoring:

021-15 63 56
021-15 63 55
www.bellevue.se
bellevue@bellevue.se
www.bellevue.se

GPS

Lat. N 59' 38' 6.59"
Long. E 16' 32' 3.26"

Telefon: +46 21 12 02 20
ibis Styles Västerås
Slånbärsgatan 1
722 23 Västerås
info@ibis-vasteras.com

Ange bokningskod: Bowling SM Västerås

