2022
Kvalperiod 30 april - 29 maj 2022
Finaler 4-6 juni 2022

VÄLKOMMEN!
För mer information och anmälan besök:

bits.swebowl.se
Arrangeras i samarbete med:

2022

Datum och åldersklasser
Kvalspel:
Finalspel:

30 april - 29 maj 2022
4-6 juni 2022

Spelsätt
I det individuella kvalet spelas 8 serier EU-spelsätt. Kvalstarterna spelas på så många banor som motsvarar antalet
startande spelpar, dock används alltid minst fyra banor. Lagtävlingen spelas i samband med det individuella kvalet.

Deltagande
Spelare kan endast delta i en klass utifrån ålder och spelstyrka. B-klass för herrar är öppen för spelare med en
spelstyrka lägre än 194 per den 31 mars 2022, B-klass för damer är öppen för spelare med en spelstyrka lägre än
184 per den 31 mars 2022.

Klassindelning
I rikskval till SM Herrar respektive Damer gäller följande behörighet för klasser:
Upp till 16 år spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 16 år
17-21 år spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 21 år
22-30 år spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 30 år
31-40 år spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 40 år
41-50 år spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 50 år
51-64 år spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 64 år
65- år spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 65 år
Samtliga individuella klasser förutom -16 år och damer 65- genomförs i klass A och B, med fördelning enligt ovan.

Valbara klasser
Spelare får endast starta en (1) gång och väljer själv vilken klass man vill delta i. Följande möjligheter är valbara:
A-klassad spelare kan endast starta i A-klass
B-klassad spelare kan välja start i B-klass eller A-klass

Lag-SM, 2-mannalag
Lagtävlingen i respektive A- och B-mästerskap genomförs i en gemensam klass oavsett åldersindelning. Som svenskt
A- respektive B-mästerskap för 2-mannalag räknas uppnådda resultat i det individuella rikskvalet. Respektive lag
ska vara förhandsnominerade och spelarna aktiva i samma moderförening. Lagmedlemmar spelar tillsammans i
samma start och startar på samma bana. För att delta i lagtävling klass B måste båda spelarna tillhöra klass B. I
annat fall placeras laget i klass A.

Deltagarmedalj
En speciell deltagarmedalj kommer att delas ut till samtliga ungdomar som kvalar i årets SM. Medaljen erhålles
direkt efter avslutat spel.

Klotkontroll
Frivillig klotkontroll kommer att erbjudas under kval och finalspel. Priset är 30 kr per klot eller 4 klot för 100 kr. Vid
rekordslagning kommer kontrollvägning att ske – minst så många klot kontrollvägs som antalet spelare som medverkat i rekordslagningen.

Inspelning
10 min inspelning gäller vid kval och finalspel. Banbehandling sker före varje start.

Banprofil
Banprofil presenteras på bits.swebowl.se
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Anmälan och starttider

Det finns 56 platser i varje start. Arrangören förbehåller sig rätten att stryka starttider samt lägga till starttider innan sista kvalstart. Aktuell information om detta kommer att finnas tillgänglig på bits.swebowl.se.

Anmälan
Anmälan sker direkt på bits.swebowl.se. Anmälningssidan öppnas för bokning 4 april 2022, kl 19:00.

Starttider i individuella SM 2022
Veckodag

Datum

Kl

Veckodag Datum

Kl

Veckodag

Datum

Kl

Veckodag

Datum

Kl

Lördag

30/4

11:00
15:00

Tisdag

17/5

19:00

Måndag

23/5

19:00

Fredag

27/5

11:00
15:00

Söndag

1/5

11:00

Onsdag

18/5

19:00

Tisdag

24/5

19:00

Lördag

28/5

11:00
15:00

Lördag

7/5

11:00
15:00

Torsdag

19/5

19:00

Onsdag

25/5

19:00

Söndag

29/5

11:00
15:00
19:00

Lördag

14/5

11:00
15:00

Lördag

21/5

11:00
15:00

Kristi Himmelsfärdsdag

26/5

11:00
15:00

Måndag

16/5

19:00

Söndag

22/5

11:00

Torsdag

Totalt 1456
startplatser

Finaler spelas
4-6 juni 2022

Gruppbokning
Föreningar som kommer med grupper om minst 10 namngivna spelare, ges möjlighet att förboka sina platser tre
dagar innan anmälningssidan öppnas för bokning. Maila kai@bowlorama.se för mer info.

Startavgifter
Ungdom upp till 16 år:
250 kr
A-klass:			325 kr
B-klass:			325 kr				
Lagtävling:		
150 kr per lag
Den individuella startavgiften är detta år, p g a pandemin, rabatterad med 50% genom återstartsstödet.
Betalning görs i samband med anmälan, se hemsidan för mer information.

Förfrågningar och information
Förfrågningar skickas till Kai Hänninen via e-post kai@bowlorama.se eller mobil till Kai Hänninen
070-402 82 34. Information finns på bits.swebowl.se.

Finalspel
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De 8 högsta resultaten i respektive klass vid rikskvalet är kvalificerade för slutspel. Finalspelet spelas från
scratch, Europeiskt spelsätt (EU), över 7 serier Round Robin, matchspel där alla möter alla över en serie. 30
poäng vid seger, 15 poäng vid oavgjort och 0 vid förlust. Slagning och bonus adderas efter de 7 serierna och
finalen avslutas sedan med en utjämningsserie, i denna utdelas inga bonuspoäng. I utjämningsserien placeras
spelaren med högst totalpoäng efter 7 serier på samma bana som spelaren med näst högst totalpoäng, trean
möter fyran, osv. Spelaren med bästa placeringssiffra före utjämningsserien skall ha förmånen att få avsluta
denna. Svensk mästare blir den som har högst totalpoäng över 8 serier inkl. bonus. Vid oavgjort resultat gäller
Blå Boken Kap F, § 11, punkt 3.2. Endast spelare som kvalificerat sig till finalspelet äger rätt att delta i detsamma.
Vid förfall skall sparring sättas in.

Elit SM
Elit SM spelas fr.o.m i år som ett separat SM, se mer info på vår hemsida bits.swebowl.se

Resebidrag
För finalist utgår resebidrag med 18,50 kr/mil, som utbetalas i efterskott från 41:a milen efter inlämnad/ inskickad
reseräkning. Reseräkning som skickas till SvBF skall vara oss tillhanda senast 1 vecka efter sista finaldagen.
Inget logibidrag utgår.

RF-tecken/Medaljer
Samtliga individuella medaljörer erhåller SvBF SM-medaljer i guld, silver och brons. Segrarna i respektive klass
erhåller dessutom annan gåva. De 8 bästa herrarna oavsett klasstillhörighet och de 4 bästa damerna i Veteranklassen (65-) från kvalspelet representerar Sverige i den årliga Veteranlandskampen mot Finland, som spelas på
hemmaplan i Stockholm, Gullmarsplan den 14 juni 2022. I 2-mannalag, klass A utdelas RF-tecken i guld, silver
och brons till spelarna i laget. I 2-mannalag, klass B utdelas SvBF SM medaljer i guld, silver och brons till spelarna
i laget.

Information inför finalen på Bowl-O-Rama, Stockholm
Det kommer inte att skickas ut någon separat inbjudan till finalisterna utan du går själv in på hemsidan och ser om
du är kvalificerad till finalen. Tidsprogram finns utlagt på SM-sajten, där du enkelt ser när du skall starta. Kontakta
arrangören om du inte kan deltaga, din plats ersätts då med sparring.

Prispengar (SEK)
Placering
1:a
2:a
3:a
4-8:a

Individuellt
3.000
2.000
1.000
650

2-mannalag
3.000
2.000
1.200

Placering
1:a		
2:a		
3:a		
4-8:a 		

-16 år
Fristart UPP-Slaget 2022 och indv SM 2023
Fristart UPP-Slaget 2022
Fristart UPP-Slaget 2022
Fristart indv SM 2023

Lycka till och varmt välkomna till Bowling-SM på Bowl-O-Rama, Stockholm!
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Finalspelschema 4-6 juni 2022
Dag/tid
Lördag 4 juni

Bangrupp
Banor 1-4

Kl 11:00

Banor 5-8

Banor 9-12

Herr B 65-

Banor 17-20

Banor 21-24

Banor 25-28

Herr A 65-

Dam A 65-

Herr B 51-64

Dam A 51-64

Herr A 51-64

Kl 15:00

Dam B 51-64

Söndag 5 juni

Banor 1-4

Banor 5-8

Banor 9-12

Banor 17-20

Banor 21-24

Banor 25-28

Kl 11:00

Dam B 22-30

Dam B 31-40

Dam B 41-50

Dam A -16

Dam A 17-21

Dam B 17-21

Kl 15:00

Herr B 22-30

Herr B 31-40

Herr B 41-50

Herr A -16

Herr A 17-21

Herr B 17-21

Måndag 6 juni

Banor 1-4

Banor 5-8

Banor 9-12

Banor 17-20

Banor 21-24

Banor 25-28

Kl 11:00

Dam A 22-30

Dam A 31-40

Dam A 41-50

Herr A 22-30

Herr A 31-40

Herr A 41-50

sveriges aldsta nroshop snonsrar
Bowling-SM 2020
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Välkommen till Perfect Strike Brännkyrka
ProShop & Bowlinghall i Midsommarkransen!
Webb: www.psbowling.se | E-post: info@psbowling.se
Telefon Bowlinghallen: 08-199 710 | Telefon Proshop: 08-299 300

Hitta till SM-hallen

Bowl-O-Rama | Uppköparvägen 1 | 120 44 Årsta
Tfn 08-81 60 40 | info@bowlorama.se

Bowl-O-Rama , Stockholm

För mer information och anmälan besök:

bits.swebowl.se
Arrangeras i samarbete med:

