Wästgöta-Dahls bouleförbunds (WDBF) tävlingsbestämmelser för distriktsseriespelet
§ 1.Anmälning till, och betalning av anmälningsavgift, distriktsseriespelet sker centralt via
Svenska bouleförbundet (SBF) utefter deras inbjudan.
§ 2.Arrangerande förening ersätts ekonomiskt för sina åtaganden enligt beslut taget av
WDBF:s styrelse i god tid inför sanktioneringsförfarandet.
§ 3.WDBF betalar och ordnar med priser (ej penningpriser) till segraren i varje division.
§ 4.WDBF står för domarens arvode och dennes övriga omkostnader
§ 5.Arrangerande förening står för övriga kostnader
§ 6.WDBF utser distriktsrepresentant och domare samt meddelar arrangerande förening
domarens respektive distriktsrepresentantens namn och kontaktuppgifter
§ 7.Arrangerande förening står för utskick av inbjudan senast 40 dagar före aktuellt
tävlingstillfälle, samt påminnelse 20 dagar före. Inbjudan SKA innehålla följande:
a.
Datum för tävlingen
b.
Information om anmälan om närvaro
c.
Plats för tävlingen, såväl ort som lokalens namn
d.
Tävlingsledarens namn eller när namnet på denna meddelas om det
ej är bestämt
e.
Domarens namn eller när namnet på denna meddelas om det ej är
bestämt
f.
Information om var man kan hitta aktuella tävlingsbestämmelser
g.
Information om eventuella övernattningsmöjligheter för deltagarna
h.
Nödvändig information om servering under tävlingen
i.
Kontaktuppgifter till kontaktperson för arrangerande förening samt
ansvarig person för WDBF:s TK
§ 8.Arrangerande förening ansvarar för att rapportera in resultat på SBF Online löpande
under hela tävlingen. Resultaten måste uppdateras minst efter en färdigspelad
omgång och innan nästa omgång är färdigspelad.
§ 9.Seriesystemet består av 6-lagsdivisioner. Dock kan WDBF:s TK besluta om annat
upplägg beroende på antalet anmälda lag
§ 10.
Det öppna seriespelet spelas med dubbelmöten och veteranseriespelet med
enkelmöten och det öppna respektive veteranseriespelet sker på olika speldatum.
§ 11.
Seriespelet spelas med tidsbegränsning: 50-60 minuter, spela färdigt omgången
och ytterligare 2 omgångar. Vid oavgjort poängläge spelas en skiljeomgång med ett
klot var. Sammanhållen spelstart och spelslut, dock kan matchomgång två i ett möte
påbörjas tidigare om lagen är överens.
§ 12.
Uppflyttning till förbundsserierna bestäms av SBF:s tävlingsbestämmelser
§ 13.
Vinnaren i respektive division i distriktsserierna flyttas upp till en högre division
§ 14.
Sist placerat lag i respektive division flyttas ner till en lägre division
§ 15.
Övriga lag som ska flyttas ner i respektive division, bestäms av hur många lag
som flyttas ner från förbundsserierna.
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