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Inbjudan och regler vid Boden Open 2020 

Boden Open 2020 arrangeras av Bodens Bowlingsällskap i samarbete med vår huvudsponsor  

 

SPELSÄTT och HANDICAP 

6 serier europeiskt spelsätt och två Re-entry. Handicap: 80% av skillnaden mellan ditt snitt per den 
1/3-2020 och 225 poäng 

Lottning av startbana i kvalet vid anmälan i hallen före start. 
Spelare äger rätt att kvala tre gånger, en ordinarie och två s.k. re-entrys. Det går bara att boka en 
ordinarie start samt en Re-entry vid första bokning, bokning till en eventuell tredje re-entry kan 
bara ske under eller efter föregående start är avslutad. 

Banorna oljas om före varje kvalpass. 
STARTAVGIFTER (Betalas med Swish, kontant eller kort 10min före start). 
Startavgift: Early bird 500:- övriga starter 600:- exkl. Turbo  
Re-entry: 400:- 
Turbo ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50:- 
 

Bokning sker på bodenopen2020.meriq.se För eventuell info kontakta Peter Lundberg 070-354 92 
70, Johannes Granström 073-027 34 66 eller Strajk Alley på 0921-160 70 

 

Till kvartsfinal 6ser/AM 15/3 kl.08:00 går: Placeringarna 13-24 i kvalet och Bästa 50+, 2 

Bästa Scratch, Bästa Junior, Turbo serie 1-6 samt de två bästa resultaten från första veckan. 
Lottning av banor sker före start. 

Till semifinal 6ser/AM ca: kl.11:00 går:De 12 bästa i kvartsfinalen och de 12 bästa från 

kvalet. De 8 bästa efter detta pass går vidare till matchspel. Poängen från semifinalen tas med till 
matchspelet. Lottning av banor sker före start. 

Till matchspelet 7ser/AM ca: kl.14:00 där alla möter alla ger vunnen match ger 30poäng 

och oavgjord 15poäng. Från matchspelet till stegfinalen går de 5 bästa från matchspelet. 

I stegfinalen ca: kl.17:00 möts 4:an och 3:an efter matchspelet över en serie. 
Vinnaren möter 2:an över en serie. Vinnaren i den matchen möter 1:an efter 
matchspelet över en serie där segraren blir ”Boden Open 2020 mästare” 
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OMOLJNING 

Före vare kvalpass och efter kvarts-, semi-, matchspelet och steg-finalen 

Övriga regler 

Klot 

Det är tillåtet att förändra klotets yta under all officiell inspelning. Detta under 
förutsättning att klotet rentorkas efteråt samt att förändring utförs för hand med, godkänd 
polerings- eller rengöringsprodukt 

- utanför tävlingsområdet 

- utan att fördröja spelarens nästkommande tävlingsslag 

Det är inte tillåtet att under något av finalstegen förändra ytan på de klot som används i tävlingen. 
Det är tillåtet att mellan de olika stegen under finaldagen att förändra ytan på kloten. Det är inte 
heller tillåtet att under tävlingsspel rengöra klotets yta med annat än torr trasa eller motsvarande. 

Rangordning av resultat 

1. Vid lika resultat är den spelare segrare som: 
a) Har det högsta resultatet i sista serien inkl.hcp 
b) Har det högsta resultatet i näst sista serien inkl.hcp – osv. 

c) Kvalresultat går alltid före ev. högsta turbo eller annan Gateway 
d) Vid lika resultat i stegfinalen spelas två nya rutor, s.k. ”Roll Off” 
tills slutsegrare utsetts. ”Roll off” spelas utan handicap. 

Övrigt. 

Spelare äger rätt att spela i egen tröja, av typen piké eller skjorta. Spelarens namn skall synas på 
ryggen. Spel i jeans undanbedes starkt och kan nekas start. Varning och/eller poängavdrag kan 
delas ut för slow bowling. Vid spel på fel bana stryks poängen och slaget spelas om. Om alla på 
samma banpar spelat på fel bana, gäller slagna poäng. Återgång skall snarast ske till ordinarie bana 
och ruta. Vid fel på scoringen, skall hallpersonal eller tävlingsledning kontaktas för justering. 
Eventuella protester skall ha inkommit senast 10 min efter aktuell start. 

Avbokning kan göras kostnadsfritt 1 dag innan start, därefter tas en avgift på 200:- ut.  

 

Tävlingsledningen äger rätten att justera uppenbart felaktiga handicap. Spelare som får sitt 
handikapp justerat, skall meddelas detta före aktuell start. Tävlingskommittén består av tre 
representanter från Bodens Bowlingsällskap. Tävlingen följer i övrigt de regler som finns för 
tävlingsspel i blå boken. Beakta särskilt att spel med trasiga/spruckna klot inte är tillåtet. 
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Prisbord Boden Open 2020 
   

   
1:a plats 25 000 
2:a plats 12 500 
3:a plats 10 000 
4:a plats 7 500 
5:a plats 5 000 
6:a plats 2 000 
7:a plats 1 750 
8:a plats 1 500 
9:a plats 1 400 
10:a plats 1 350 
11:a plats 1 300 
12:a plats 1 250 
13:a plats 1 200 
14:a plats 1 150 
15:a plats 1 100 
16:a plats 1 050 
17:a plats 1 000 
18:a plats 950 
19:a plats 900 
20:a plats 850 
21:a plats 800 
22:a plats 750 
23:a plats 700 
24:a plats 650 

Prissumma 81 650 
 


