
     Tävlingsbestämmelser för Arenaligans slutspel 2022/23

1. Spelform

Baker´s två- eller tremannalag, dvs samma spelform som under grundspelets dubbel. 
Två eller tre spelare delar alltså på varje serie och resp. spelare spelar varannan/var 
tredje ruta . Byte av spelordning skall ske mellan varje serie.                                 
Lottade banor och fem (5) minuters inbollning/lag.

2. Spelare

Vid varje spelomgång, dvs Kval, Andra chansen och Final får max 3 spelare användas 
och dessa får vid spel bytas in och ut fritt mellan serierna. Endast spelare som 
deltagit i minst fem grundseriematcher  får delta i slutspelet.

3. Tider

Kvalspel måndagen den 27/3 med start kl 1900.

Finalspel måndagen den 3/4 med start kl 1800 (2:a chansen) och kl 1900 (Final).

4. Banor

Hela slutspelet spelas på profilen Gemet 41 fot och nyoljade banor till första start.

5. Handikap

Fast laghandikap för hela slutspelet erhålls med grundseriernas resultat som grund, 
reducerat till 70%.

6. Genomförande

Kvalspelet genomförs med sex (6) serier Baker´s, därefter går de åtta (8) bästa lagen 
direkt  till finalspel. Resterande elva (11) lag går till ”andra chansen”.

Andra chansen spelas med fyra (4) serier Baker´s och därifrån går de sex ( 6) bästa 
lagen till Finalspel.

Finalspelet med fjorton (14) lag avgörs med sex (6) serier Baker´s.

Efter genomförd Final intas en gemensam enkel förtäring bestående av 
Nöjesarenans hamburgertallrik, valfri lättdryck och kaffe. I samband med detta 
genomförs prisutdelning för både Grundserie och Slutspel.

7. Priser

För grundserien pris till de tre bästa lagen i respektive serie. Varje lag erhåller priser 
för max tre spelare .                                                                      



För slutspelet vandringspris till vinnaren och personliga miniatyrer till max tre spelare
i vinnande lag.

8. Kostnad/Anmälan

Avgiften för hela slutspelet inklusive måltiden är mycket facila 300 kr/spelare, vilket 
skall vara betalt till hallen innan första start, varvid också slutlig anmälan till måltiden 
görs. Observera att priset 300 kr gäller oberoende om ni deltar i måltiden eller ej!

9. Utrustning

Hallklot och bowlingskor får användas, kostnaden för detta ingår i 
anmälningsavgiften. Används egna klot och övrig utrusning skall denna vara godkänd 
för och användas under spel enligt Svenska Bowlingförbundets tävlingsregler (gäller 
ej balanshål).

       Lars-Erik Kittel, Tävlingsledare (070/2981385), alt larserikkittel@gmail.com)


