
Tävlingsregler 
 
§ 1. Rätt att deltaga.  
För att få delta i Stockholms Kråkbowlings tävlingar ska spelare vara med i klubb 
representerande förening, företag eller kamratgäng. Spelare som slutar eller byter klubb, får 
fullfölja säsongens serietävling för den klubb som de börjat för. I vissa fall kan dispens 
beviljas av styrelsen efter skriftlig anhållan. 
 
§ 2. Anmälningar. 
Anmälning till Stockholms Kråkbowling är bindande, såväl ekonomiskt som sportsligt. 
 
§ 3. Lagbeteckning. 
Klubb som anmäler fler lag till tävling, ska ange enskild beteckning eller numrering per lag. 
Tävlingsledningen äger rätt att placera lagen efter det gällande seriesystemet. 
 
§ 4. Avgifter. 
Anmälnings- och startavgift till Stockholms Kråkbowlings tävlingar fastställs vid Årsmöte. 
 
§ 5. Tävlingsdräkt. 
De tävlande skall använda sig av klubbens tävlingsdräkt (skjorta eller tröja). 
 
§ 6. Serietävlingar. 
Stockholms Kråkbowlings serietävlingar spelas i klasser ( 3-mannalag). Antal klasser samt det 
antal lag varje serie ska omfatta beslutas av tävlingsledningen, vilken är underställd 
styrelsen. 
 
§ 7. Banpoäng. 
I seriespelet möter alla alla inom samma grupp. Ny bana är lika med ny motståndare. 
Beräkning banpoäng per serie: 2 poäng för vunnen, 1 poäng för oavgjord och 0 poäng vid 
förlust. 
 
§ 8. Spelardeltagande. 
Spelare äger rätt att under samma spelsäsong delta i högst antal matcher som klubbens 
”mest” spelande lag genomför. Spelaren kan endast representera en klubb under samma 
säsong. Har klubben flera lag är det tillåtet delta i dessa lag. Med betänkande av regel som 
tidigare nämnts. Brott mot dessa regler kan leda till diskvalifikation om protest i frågan 
kommer tävlingsledningen tillhanda. 
 
§ 9. Inhopp. 
Spelare som kommer försent, får börja spela i den ruta som motståndarlaget befinner sig i. 
Vid skada får reserv insättas. 
 
§ 10. Regelbrott. 
Klubb eller spelare som bryter mot dessa stadgar eller tävlingsbestämmelser, kan uteslutas 
av styrelsen från vidare tävling. Beslutet kan överklagas hos Förbundet. 
 
§ 11. I övrigt hänvisas till Sv. Bowlingförbundets ”Blå Boken”. 


