REGELVERK FÖR STOCKHOLMSMÄSTERSKAPET
Kval
Spelas på ett antal hallar i Stockholmsområdet. Tävlingens period är kalenderår med finalspel i
Februari. Distansen är 6 serier, Europeiskt spelsätt, med rätt till en re-entry.
Klasser
4 klasser finns, OPEN(scratch), HerrarHCP, DamerHCP, samt 50+, Spelare äger rätt att deltaga i fler
klasser, där tillämpliga kriterier uppfylles. För 50+ gäller att man har fyllt, eller fyller 50 år under StMäst`s spelår. I 50+-klassen finns 2 ”underavdelningar”, 60+,70+. De 2 avdelningarna spelar en final
veckan efter ordinarie finalspel. 8 spelare till final i varje klass. Priser, se nedan. Hcp enl 50+.
Angående hcp, se text nedan.
Beräkning av handicap
Vi tillämpar SNITTET i BITS, (alltså inte BITShcp), rullande helår. Handicapet i berörda klasser tas fram
enligt följande: Före första start i resp deltävling, väljer arrangören datum för snittimport. Spelar man
två eller fler kvaltävlingar i samma period, kan spelaren rent teoretiskt ha olika hcp i olika
TÄVLINGAR. Du kan dock aldrig ha olika hcp i samma deltävling. Vi tillämpar 70% med ett tak på
210p. Max handicap är 45, förutom 50+ där gränsen är 20p, oavsett kön. Nylicencierade spelare
utan snitt erhåller 45p per serie.

Startavgift
Startavgiften är 420:- för Open, övriga klasser 320:-. Arrangör äger rätt att ta ut ytterligare startavgift
vid tävling med eget finalspel etc. Det är dock upp till deltagaren att välja om han/hon vill deltaga i
den "extra" tävlingen.
Vid varje kvaltävling erhåller klassegrarna valfritt bowlingklot från EKO bowling eller PS Bowling. Det
står arrangören fritt att utöver dessa priser utställa fler.
Börspoäng
Vid varje kvaltävling erhåller spelaren sk. Börspoäng, vilka sammanräknas efter tävlingsårets slut,
dessa börspoäng har ett värde i kronor, vilka betalas ut efter finalspelet. Börspoängen är också
grundande för vilka som tagit sig till de olika faserna av finalspelet.
Det finns tre sätt att skaffa sig börspoäng, dels via slutplaceringen för den aktuella kvaltävlingen,
fördelat på följande vis: Klassegraren får 500p, 2an 450p, 3an 400p, 4an 300p, 5an 200p.
Placering 6-10 erhåller 150p, 11-20 100p, 21-30 50p, övriga startande 20p. Serie 4-6 är en tävling i
sig, benämnd "Spurten". Högsta sammanlagda resultat i de serierna premieras med 100p, 2an 80p,
3an 60p, 4an 40p, och femte platsen får 20p.
Högsta enkelserie premieras med 100 poäng, likaså 300-serie ren slagning = 100p.
Vid samma slutresultat, tillämpas regeln om sista högsta-serie ink. hcp, där det är tillämpligt.
Early-Bird

För att premiera tidiga starter använder vi nu EarlyBird-premiering, vilket innebär att efter ungefär
en tredjedel av tävlingsperioden utgår 250 börspoäng extra till den spelare som leder sin klass, just
då. EB-starterna skall vara märkta vid anmälan med ”EB” De som startar då, erhåller även 30 extra
börspoäng.
Återkval
Placering 17-32 i varje klass spelar ett återkval över 6 serier, där de 8 bästa går vidare till kvartsfinal.
Återkvalet är kostnadsfritt.
Kvartsfinal
Placering 9-16 i varje klass spelar, tillsammans med de 8 från återkvalet, 6 serier från scratch.
De fyra bästa går vidare till semifinal.
Semifinal
Placering 5-8 i varje klass spelar, tillsammans med de fyra bästa från kvartsfinalen, 6 serier från
scratch.
De fyra bästa går vidare till final.
Final
Placering 1-4 i varje klass spelar, tillsammans med de fyra bästa från semifinalen, ett matchspel,
innehållande 7 matcher, alla mot alla, samt en utjämningsserie. Bonus för vunnen serie utgår med 30
poäng, 15 poäng vid oavgjort. Ingen bonus i utjämningsserien.
Stockholmsmästare är den som erhållit högst poäng inklusive bonus efter 8 serier.
All Event
All Event spelas över en serie, där klassegrarna möter varandra, handicap tilldelas samtliga fyra
spelare. Amerikanskt spelsätt tillämpas. Vinnaren av All Event erhåller minst 15.000:-.
Utöver detta kommer det spelas en 5-manna-semi-och -final, där de 16 föreningar som samlat flest
börspoäng spelar om 20.000:-. Placering 5-16 spelar en semifinal över tre serier, de fyra bästa lagen
spelar final tillsammans med placering 1-4. Finalen spelas i cupformat.
Klubben nominerar laget där deltagarna måste ha spelat minst två kvaltävlingar i St-Mäst.
I final och semifinal, får spelare bytas ut vid skada.
Mellan semifinal och final har klubben rätt att byta ut hela laget om så önskarså länge som
kriterierna ovan följs.

För att stimulera våra juniorer och ungdomar, sätter hallföreningen upp 6.000:-, till att fördelas enligt
följande: 1.500:- till bästa flicka/pojke i både junior- och ungdomsklass, baserat på erhållna
börspoäng.
Junior max 21år
Ungdom max 16år

Prispengarnas fördelning
2 sätt att erhålla prispengar föreligger:
Vad gäller börspoängen, så är det den nedre gränsen för utbetalning satt till 500 poäng. I övrigt finns
en mall, utifrån den görs beräkningen av börspoäng.
Prispengar för placeringen efter finalspelet betalas ut i samband med finalspelet, där finns också en
mall för beräkning.
Priser i 60+,70+ 1an i varje klass erhåller 2000:-, tvåan 1000:-, trean 500:-, plac 4-8 fri start i valfritt
ST-mäst-kval.
Övriga "ordningsregler"
Det åligger arrangören att lotta startbana vid incheckningstillfället, varje start.
Oljeprofiler: Vi använder valfri namngiven Kegelprofil eller motsvarande. Arrangerande hall får inte
använda sin ”gängse” profil.
Vinnarna i varje kvaltävling erhåller sitt presentkort via mejl.
Vi följer SM-reglerna, vad gäller antal banor att nyttja vid ej fulla starter, dvs 6 spelare nyttjar 3
banor, 8 spelare 4 banor osv.
From Januari-14 kommer vi succesivt att avveckla handskrivna protokoll.
Vi rekommenderar att uppvärmningen är 4rutor/spelare.
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