Välkommen till Boule-SM i Linköping
Tävlingsinfo
Boule-SM spelas vid Saab-Arena bana 1-104 och vid Anders Ljungstedts gymnasiet bana 201-260
semifinaler och finaler spelas på center courten på Stora Torget.
Spelstarterna är enligt programmet om ingen annan information gått ut. Det kommer inte komma
någon signal för spelstart utan man börjar spela senast den officiella spelstartstiden.
Du rapporterar till sekretariatet när ni har spelat klart poolen, inte efter varje match i poolen. Mellan
matcherna i poolen är det max 20 minuter innan nästa match ska påbörjas (när alla lagen i poolen
spelat klart omgången). Det är pool 1:or och pool 2:or som går vidare till slutspel.
Du spelar alltid klart poolen innan man tar lunch i de fall spelstarten är på morgonen. Information om
lunchtider kommer att finnas i sekretariatet. Det är olika tider beroende på spelform så kolla varje dag.
När ni lämnar resultat så kan det bildas kö i vissa fall, så se till att hålla den för allas trevnad.
I slutspelet så är det ok att börja matcherna före utsatt tid om båda lagen vill. Om ena laget inte vill så
ska matchen påbörjas senast på utsatt tid.
Tävlingsledare: Fredrik Dahlén

Tävlingsjury:
Pontus Thuresson (sammankallande 070-787 60 76)
Herman Thorell
Ingrid W ahlbin
M aria Bergström
Fredrik Svensson
Tävlingsjuryn behandlar händelser som inte regleras av regelboken eller tävlingsbestämmelserna.
Tävlingsjuryn behandlar inte domarnas bedömningar.
Inform ation om lottning, deltagarlistor och resultat hittar ni på www.boule-sm.se

Center Courten
Center Courten är belägen på Stora Torget. Här spelas alla semifinaler och finaler förutom
semifinalerna i mixtrippel som spelas vid Saab Arena. Det kommer även att spelas poolspel på center
courten i singel, trippel och dubbel.
Följande pooler ska spela på CenterCourten:
•
•

•

Dam singel bana 23-26 (pool 38-41) spelas på Center Courten
Öppen Trippel bana 223-226 (pool 23-26) spelas på Center Courten
V55 Dubbel bana 251-254 (pool 23-26) spelas på center Courten

Domarinfo
Huvuddomare: Roger Smedenfelt 070-345 76 69
Behöver ni domare under spelets gång ropar man domare och räcker upp handen tills man ser att ni
har fått ögonkontakt med en domare. När domaren mäter ska spelarna stå minst två meter ifrån.

Boule-SM spelas på stora banområden som rymmer flera banor. Alla linjer är döda och lillen ska ligga
minst en meter ifrån dödlinjerna. Om lillen flyttas över två tänkta banor är den död, men inte en tänkt
bana alltså lillen lever om den kommer in på banan bredvid dig men inte två banor bort.
När du vunnit en match är det viktigt att omgående gå till sekretariatet och rapportera resultatet.
Detta för att tävlingen ska fortlöpa bra. Tänk på att varje smygpaus förlänger tävlingen vilket orsakar
långa speldagar.
Tänk på att enhetlig klädsel gäller. Med enhetlig klädsel avses att de klädesplagg som bärs ytterst på
överkroppen ska ha identisk färgsättning. Klubbemblem ska bäras och vara fastsytt eller tryckt på
plagget och vara minst 70 mm på höjden, bredden, eller diagonalen.

Ungdomsklasserna
Ska alltid samlas i sekretariatet innan spelstart för genomgång. Eftersom det sker nästan alltid
omlottning. Vilket betyder att poolremsorna gäller ej.

Rökning
Vi har från och med 1/7 en ny lag om Rökning som en följd av detta är idrottsanläggningar helt rökfria.
Boule-SM är således ett rökfritt idrottsområde och rökning är därför inte tillåtet inom området.
Rökning måste alltså ske utanför området.

Sidospel
Tider för detta kommer att anslås i Saab arena. Nytt för i år är att det på försök kommer att arrangeras
separata sidospel för klassen V65.

Sjukvård
Sjukvårdsutrustning och hjärtstartare finns vid sjukvårdsdisken i Saab Arena. Sjukvårdare finns på
området och kan tillkallas via SBF:s infodisk. Obs! Vid akuta fall ring alltid 112 först.

Toaletter
Toaletter finns inne i Saab Arena samt vid banorna vid Anders Ljungstedts gymnasiet. Vid center
Courten hittar ni toaletter inne på Elite Hotell. Dricksvatten finns ute på spelområdet samt inne i Saab
Arena.

