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Boulestegen – en utmanande ny spelform
Som ett komplement till den vanliga träningen och tävlingstillfällena finns också en rullande
tävlingsform kallad ’Boulestegen’ och har följande regler:
Den som vill avancera på stegen måste utmana en spelare som ligger en eller högst två
platser ovanför sin egen position och om man vinner matchen så byter man plats på stegen.
Om däremot den som blev utmanad vinner matchen premieras detta och hon/han får ta ett
steg uppåt, dvs. byta plats med den ovanför. På motsvarande sätt får utmanaren ta ett
steg nedåt på stegen.
En spelare får avböja en utmaning högst två gånger. Därefter anses matchen vunnen av
utmanaren på ’Walk over’ och spelarna byter plats på stegen.
Om spelare som blivit utmanad inte kommer till banan vid överenskommen tid vinner
utmanaren på ’Walk over’ och spelarna byter plats på stegen.
Om utmanaren inte kommer till matchen flyttas dennes bricka ett steg nedåt.
En spelare som inte kan kontaktas eller inte svarar på mail etc. får hoppas över och närmaste
spelare ovanför får utmanas.
En match på Boulestegen kan spelas när som helst t.ex. efter en vanlig träning eller under en
träning om det passar bättre med hänsyn till ibland udda antal spelare på banorna, eller
annan tidpunkt som spelarna kommer överens om. Den nya träningstiden måndagar 14.00
kan vara en lämplig dag för ’stegmatcher’.
En match avgörs i bäst av tre set och varje set går till 8 poäng. Ett poäng för varje klot
närmare lillen än motspelarens bästa klot. Lottning om utkast görs före varje set.
Den som blivit utmanad väljer bana.
Segraren i matchen ansvarar för ev. omflyttningar på stegen omedelbart efter spelets slut.
Det siffermässiga resultatet behöver aldrig redovisas.
Boulestegen finns uppsatt på den stora anslagstavlan vid banorna.
Varje ny spelare på stegen börjar längst ned och arbetar sig uppåt genom vinster.
Spelet Boulestegen pågår kontinuerligt året om utan några prisutdelningar etc.

