
Piteå Open 

  

Tävlingsregler  

Kvalspel 

 Kvalet spelas över sex serier eu. Till final går de 8 bästa spelarna från kvalet samt de åtta 
bästa spelarna från semifinal nr 2. 

 Till semifinal 1 går spelare 13-18 i kvalet, Bästa dam, bästa 50+, bästa 40+, bästa junior, 
två bästa från första veckan som inte når final eller semifinal 2, bästa spelare med 
dynamiskt hcp 20 eller mer(ren slagning) samt turbotvåorna från serie sex, fem och fyra.  

 Till semifnal 2 går spelare 1-8 från semi 1, spelare 9-12 från kvalet, högsta scratchslagning 
från placering 19 och högre, samt turbovinnarna från serie sex, fem och fyra. 

 Vid lika kvalresultat skiljs spelarna år genom bästa sista serie, därefter näst sista serie osv. 
Resultat inkluderar hcp, dock max 300 vid särskiljning. 

 För spelare utanför rankingsystemet, exempelvis utländska spelare, gäller rätt till handicap 
med 70% av skillnaden upp till 215 poäng. Utländska spelare skall kunna dokumentera sitt 
snitt, annars får man noll(0) i hcp. Max handicap är 25 poäng per serie. Handicap hämtas 
från rankingsystemet för svenska spelare per den 2014-10-22. Damer har dessutom +5 
poäng per serie. Dock max 25 poäng per serie. 

 Tävlingsledningen äger rätten att justera uppenbart felaktiga handikapp, som tyvärr 
förekommer. Spelare som får sitt handikapp justerat, skall meddelas detta före aktuell start. 
Tävlingskommittén består av 3 representanter från Piteå Bowlingallians.    

 I kvalpassen spelar 4-6 spelare per banpar. Kvalet kan ske över tre eller fyra banpar.   
 Spelare äger rätt att kvala tre gånger, en ordinarie och två s.k. re-entrys,  till tävlingen. 

Kvalavgiften framgår av inbjudan. 
 Spelare kan ha max två starter bokade samtidigt. Undantaget är en tredje start på fredag kl 

23. Spelare äger rätt att stryka sig från re-entry utan kostnad. Anmälan/incheckning till 
spelpass skall ske minst 20 minuter före utsatt start. Därefter förlorar spelaren sin rätt till 
andra ev köande spelare.  

 Vid lika resultat i Turbon skiljs de tävlande åt av föregående serie. Handikapp räknas in i 
Turbon, men högsta resultat är 300 poäng. Om spelare toppar två eller fler turbospel, gäller 
i första hand serie sex, därefter serie fem och serie fyra.  

 Banorna prepareras före varje kvalpass. 
 Starterna den sista kvalhelgen är förbehållet långväga spelare. Spelare från Piteå, Luleå, 

Boden, Skellefteå, Skelleftehamn, Älvsbyn och Kalix ombedes välja andra starter. 
Tävlingsledningen äger rätt att flytta spelare som ignorerar denna regel. 

 Tävlingledningen äger rätt att stryka kvalpass med färre än åtta deltagare. 
      

Semifinalspel. 
Spelas på lördag morgon. Spelsättet är 4 serier eu. Vid lika resultat sker särskiljning via högsta 
sista serie, näst sista serie osv. Banorna prepareras endast före semifinal 1.  
 
Finalspel. 
 
Placering 1-8 i kvalet, samt de åtta bästa spelarna från semifinal 2 går vidare till matchspel,  
Se mall för matchspelet.  Matchspelet sker på nypreparerade banor. 

 Matchspel sker med utslagning. Se bifogad mall. I omgång ett spelas bäst av fem serier 
AM. I omgång två och tre spelas bäst av tre serier AM. Finalen spelas över en serie.  

http://www.piteabk.se/vemvinner.htm


 Vid lika resultat i cupspel, exempelvis 2,5-2,5, så spelas roll off om ett slag, tills det går att 
skilja spelarna åt. Spelarna spelar på samma bana, med början på den udda. Nästa ruta sker 
på den jämna osv. Lägre rankad spelare väljer startordning.  

 Ändring av yta på klot.  

 Ingen ändring av ytan på klotet får göras efter att uppvärmningen är slut. Spelare som 
bryter mot denna regel, riskerar att diskvalificeras, eller fråntagas poäng. 

 Rengöring av klot med vätska får ej göras under spel. Tävlingsledning kan besluta om 
rengöring om det skulle vara befogat. 

 Övrigt. 

 Spelare äger rätt att spela i egen tröja, av typen piké eller skjorta. Namn skall då finnas 
broderat 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. Tävlingsjuryn 
består av tre representanter för Pite Bowlingallians.. 

 

 


