
Dalsjöfors IF inbjuder till seriespel i boule för flermannalag (minst 4 pers). Grundserien avgörs i 2 grupper
som spelar växelvis varannan tisdag och med ett gemensamt slutspel - för de 8 bästa lagen i resp. grupp
till A-slutspel, övriga till B-slutspel. En klubb får anmäla flera lag och först till kvarn gäller. En spelare får
inte spela i mer än ett lag under serien och lagen är klubb-bundna. Serierna spelas efter monrade-
system, vilket innebär att första omgången lottas, där efter möts man efter sin tabellställning. Under
gruppspelet möter man inte samma motstånd 2 gånger i följd. Seger ger 2 poäng, oavgjord match 1
poäng. Lagens grupp-tillhörighet avgörs genom lottning och med jämn fördelning vid flera lag från samma
klubb, så långt som är möjligt.

Spelsystem: Seriespel med 4-mannalag - två dubbellag med returmöte samt en tredje match där laget
som vinner lottningen bestämmer speltyp (2 dubbelmatcher eller singel/trippel). Fri laguppställning till
den tredje matchen vilket innebär att ”dold” laguppställning skrivs på matchprotokollet (lika tidigare vid
singel/trippel och vid ev dubbellag kan dessa komponeras oavsett de tidigare dubbellagens uppställning).
Alla matcher spelas till 13, men med tids begränsning. När tiden är slut spelas den pågående omgången
plus en omgång till. Vid lika ställning här, spelas en avgörande omgång med ett klot per spelare (i ev.
singelmatch full omgång). Även olicensierade spelare får vara med. Alla lagen spelar i samma klass.
Under varje speldag avverkas endast ett klubbmöte. Slutspelet spelas i A-slutspel på söndagen (lag 1-8  

Priser: Lagstatyett till segrarlag i A-slutspel
A-slutspel
1 Plaketter + 1600:-
2 800:-
3 400:-
4 Godis och Trisslotter

Tröstcupen
1 500:- + Tröstgodis
2 Dubbel-trisslotter

B-slutspel
1 1000:-
2 1400:-
3 1200:-
4 Godis

Tröstcupen
1 300:- + Tröstgodis
2 Trisslotter

Avgift: 1.000:-/lag
Avgif  t: (=31:25/spelare och omgång)

Avgi  ft: (=125:-/lag och omgång)

Anmälan till Eddy
tel 0321-512 37, 0703-128 600

senast måndag 23/9

Inbetalas när inbetalningskort erhållits, dock
senast före andra omgången ska spelas.

Serien kan inställas, om för litet antal lag anmäls.
Vid ojämnt antal lag stryks det sist anmälda!

Välkomna till en spännande
boule-serie vintertid!

3 matcher!
Tanken med tre matcher är inte
enbart mer spel - den ger även
träning i taktiskt tänkande: Vem
ska spela singeln och hur tror vi
motståndarna gör?
Vi har gått ett steg längre: Laget
som vinner lotten till 3:e match
bestämmer hur denna ska spelas:
2 dubbelmatcher eller spela
singel/trippel? Återigen kan man
planera det egna lagets styrka
kontra mot ståndarnas och välja
lämp li gaste spelsystem.
Knalleserierna ska ge deltagande
lag mer rutin i både spel och taktik.

1600:-OBS!
1.a pris i
A-slutspel

i varje grupp), B-slutspel (+ ev C) på lördagen (res terande lag i varje grupp).  En -
dast 2 dubbelmatcher i varje klubbmöte i slutspelet. Direktutslagning, tröstcup.

Inbjudan till

JoofLobmmfoJoofLobmmfo
224400 2255

Borås Boulecenter!

Spelplats Borås Boulecenter
Speldag Tisdagar
Datum gr 1 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 14/1, 28/1, 11/2
Datum gr 2 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 21/1, 4/2, 18/2
Tider Spelstart 18.20, spelslut ca 21.10

Slutspel B-slutspel (ev + C) A-slutspel
Datum Lördag 8 mars Söndag 9 mars
Tid Spelstart 9.00, direktutslagning + tröst

Propaga
ndatävl

ing

med SLUTSPEL!

Dalsjöfors IF
Boulesektion

Följ InneKnallens resultat och tabeller på www.ydde.se
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