Tävlingsbestämmelser och undantag från spelreglerna för deltagande lag
i PRO seriespel i boule 2019.
OBS! undantagen gäller endast seriespelet, ej andra tävlingar.
1. Svenska Bouleförbundets regler gäller med några undantag.
(2a§) Godkända klot. Kloten behöver inte vara godkända av Bouleförbundet,
men i övrigt skall reglerna beträffande vikt och diameter gälla.
(6§, 7§) Utkast sker från banans kortsidor. Lille skall befinna sig minst ½ meter
från banans begränsningslinjer. Regeln ogiltigt klot. Om någon kastar sitt klot
trots att dennes ligger närmast lillen tas dennes andra klot ur spel. Om detta
andra klot krockat och förflyttat något klot återplaceras det krockade klotet.
2. Plattor, ringar eller rita med pinne. Man spelar efter det system som finns
hos hemmalaget.
3. Man får inte placera ringen eller rita sin ring diagonalt över banan. Flytta
ringen bakåt parallellt med sidolinjen så att man får tillräcklig längd för ett
utkast av lillen.
4. Serie A: Varje föreningslag består av 4 trippellag. Avbytare får användas, men
dock endast 1 för varje lag. Således får föreningslag endast bestå av högst 16
spelare inklusive avbytare.
Serie B: Varje föreningslag får bestå av fler än 16 spelare.
Lag med 1 avbytare har rätt att använda avbytaren i alla lag. Lag med 2 eller 3
avbytare får använda 1 avbytare i alla lag, vem som ska ha den fria rollen
bestäms innan matchens början. Lag med 4 avbytare är avbytarna bundna till
vissa lag.
Den som inte deltar i matchens första omgång räknas som avbytare. Har
omgång påbörjats får avbytaren inte inträda som spelare utan får avvakta nästa
omgång.
Paus när varje lag spelat 2 omgångar.
5. Hemmaföreningens trippellag står kvar på sin bana, gästerna flyttar ett steg
efter varje omgång.
6. Varje omgång spelas i högst 35 minuter. Hemmalaget ansvarar för att
korrekt tidtagning sker. Ett större ur ska finnas vid banorna så att alla spelare
kan hålla koll på tiden. På grund av tidsregeln får taktisk förhalning av
omgången inte ske. Påbörjad omgång ska färdigspelas. Omgång anses påbörjad
när lillen vid utkast lämnat handen.

Om lillen hamnar utanför planen efter det att tiden gått ut och båda lagen är
utan eller båda lagen har ospelade klot skall inget nytt utkast göras utan
resultatet när omgången påbörjades gäller. Detta gäller om båda lagen har
ospelade klot. Om endast det ena laget har ospelade klot gäller som vanligt att
det laget erhåller lika många poäng som man har ospelade klot.
7. Om p.g.a. tidsregeln 13 poäng ej uppnåtts, bokförs i protokollet som om
detta resultat uppnåtts. Ex. resultat 10-8 skrivs i protokollet 13-11.
8. Resultattavlan får ej nollställas förrän resultatet antecknats i protokollet och
omgången är slutspelad. Seger ger 2 poäng, oavgjort 1 poäng. Poängen
sammanräknas vid matchens slut. Rekommenderas att gästernas lagledare är
närvarande vid resultatets anteckning i protokollet. När matchen är slut,
undertecknar båda lagledarna protokollet, som därmed är godkänt och ej kan
överklagas. Viktigt är därför att alla oklarheter retts ut innan protokollet
undertecknas.
9. I serie A är det tillåtet med 2 spelare i laget, men den 3:e spelarens klot får ej
disponeras. Det är även tillåtet att ställa upp med 3 trippellag, det saknade
lagets matcher förloras då med 0-13.
I serie B gäller att man i nödfall får delta med 2 spelare i laget. Man får då spela
med tre klot var, men observera att endast två kast i rad av samme spelare
godkänns.
I serie B gäller även: om laget innehåller 12 spelare eller fler totalt, får man inte
spela med 2 spelare i ett lag. Då måste man plocka om så att det är 3 spelare i
varje lag.
10. Varje trippellag utser en spelare som lagkapten som ansvarar för korrekt
mätning och beträffande bortalag kontroll av mätning. Lag med utbytt
lagkapten har denne i alla fall rätt att vara med i laget och utföra bl.a. mätning.
I vissa fall, t.ex. vid rörelsehinder kan annan mätare utses av lagledaren. Övriga
utbytta spelare blir publik. För att undvika oreda vid mätning ska övriga spelare
i laget ovillkorligen vänta utanför banan och får hämta sina klot först efter
klartecken från mätarteamet. Hemmalaget ansvarar för att måttband finns på
varje bana. Inga klot får rubbas förrän resultatet är fastställt.

11. Ingen spelare får finnas mellan kastaren och lillen när kastet utförs utan
övriga spelare ska finnas utanför banan. En av kastarens medspelare får dock
befinna sig bakom lillen för att markera denna om kastaren har nedsatt syn.
Det är även förbjudet att applådera med kloten så att höga ljud uppstår. Detta
med hänsyn till personer med hörapparat.
12. Rökning under pågående spel är ej tillåtet. Mobiltelefon får ej heller
användas under pågående match.
13. Tillåtet att använda öppna skor.
14. 1 ex av bouleförbundets spelregler ska finnas tillgängligt vid samtliga
matcher.
15. Grovt osportsligt uppträdande får ej förekomma. Sådana händelser
anmäles och handlägges av samorganisationens styrelse och kan straffas med
varning eller uteslutning.
16. Förening som har mer än 1 lag i seriespel lämnar vid första matchen en
förteckning över vilka spelare som ska spela i de olika lagen. Förteckningen
kompletteras efter hand som nya spelare tillkommer.
17. Lagbyte till annan förening är tillåtet under pågående seriesäsong vid byte
av bostadsort.
18. Walkover ska ej förekomma. Lag som tillfälligt har kris i spelartruppen ska
byte av speldag överenskommas. Generellt gäller att spelordningens datum
inte är ”heligt”. Överenskommelse om annan speldag kan träffas mellan
berörda parter. Önskemål är att matchen spelas samma vecka.
Meddela ändring av speldag till den person som tar emot matchresultaten.
19. Lagledare kan avbryta en match p g a dåligt väder eller annan orsak.
Lagledarna ska vara överens om att avbryta, om den ena inte vill avbryta spelas
matchen. Vid avbrott räknas resultatet upp (t ex om resultatet är 7-3 vid
avbrottet blir slutresultatet 13-12).
Uppskjuten match bör spelas samma vecka. Meddela ändring av speldag till
den person som tar emot matchresultaten.
20. Resultatet inrapporteras snarast efter avslutad match. Erhålles ej svar kan
resultatet talas in på telefonsvararen, skickas via sms eller mail.

21. OBS att dessa tävlingsbestämmelser endast gäller vid Samorganisationens
seriespel. Dessa bestämmelser har framtagits i samråd med samtliga lagledare
och vi hoppas att de medverkar till att diskussioner undviks.

