Tävlingsbestämmelser och tävlingsregler korpbowling
Korpförbund/korpförening som vill arrangera lokala tävlingar kan använda Korpens tävlingsregler men
har rätt att utgå från sina egna lokala regler.
Tävlingsbestämmelser och tävlingsregler för korpbowling
Följande gäller för korpbowling i korpens nationella arrangemang, Sommar och Vinter-Korpiaden samt
ev kval till dessa. Vissa avvikelser av klassindelning mm kan förekomma vilket meddelas av
arrangören
Svenska Bowlingförbundets regler gäller med följande undantag och preciseringar:
Svenska Bowlingförbundets tävlingsregler finns här
Korpamatör
Korpamatör är den spelare som har tävlingslicens i Svenska Bowlingförbundet
För att korpamatörer ska få delta får de inte tjäna pengar på sin idrott
Korpmotionär
Korpmotionär är den spelare som inte har tävlingslicens i Svenska Bowlingförbundet
OBS! Korpmotionärer får delta i korpamatörklassen men aldrig tvärtom!
Vid fel användande av spelare har tävlingsledning rätt att agera enligt Korpens tävlingsbestämmelser
kap 5
Spelklasser
Lag
Individuell
Dam
Herr
Mixed
Klassindelning görs lokalt i varje förening/förbund
OBS! Endast tillåtet att deltaga i ett lag/klass
Vid för få deltagare/klass kan ihopslagning av klasser ske
Åldersklasser
Korptävlingar arrangeras i huvudsak för deltagare från 16 år och uppåt
Åldersindelning görs lokalt i varje förening/förbund
Vissa undantag kan göras gällande ålder. Dispens ges av tävlingsledning
Spelregler för lagspel
Gruppspel med minst 4 lag i varje grupp
Matcherna går över 3 serier och spelarna i laget byter motståndare efter varje serie.
Det lag som erhåller högsta antalet seriepoäng vinner matchen
Stannar två lag i en serie på samma antal matchpoäng avgörs placeringen i första hand av
skillnaden i seriepoäng, i andra hand av sammanlagda kägelpoäng
Inget HCP system
Spelregler för individuellt spel
Gruppspel med minst 4 lag i varje grupp
Matcherna går över 3 serier. Den spelare som erhåller högsta antalet seriepoäng vinner matchen
Stannar två personer i en serie på samma antal matchpoäng avgörs placeringen i första hand av
skillnaden i seriepoäng, i andra hand av sammanlagda kägelpoäng
Inget HCP system
Uppträdande vid matchspel
Vid dåligt uppträdande kan spelare få tillsägelse, varning eller bli avvisad enligt Korpens
tävlingsbestämmelser kap 5
Tävlingsjuryns beslut gäller

Utrustning
Bowlingklot ska vara godkänt av Svenska Bowlingförbundet
Poängräkning
2 poäng vid vunnen match
1 poäng för oavgjort
0 poäng vid förlust
0 poäng vid lämnad WO
Lämnad WO ger 0-5 och 2 poäng till andra laget
Spelares placering i tabellen:
1. Poäng
2. Kägelskillnad
3. Flest vunna serier
4. Inbördes möte
Protester
Ska vara inlämnade till sekretariatet senast 15 minuter efter aktuell match.
Kostnad för protest är 300 :Kostnaden återbetalas endast om protesten bifalles
Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas
Fungerar inte länken till Svenska Bowlingförbundets tävlingsregler prova
Svenska Bowlingförbundets startsida www.swebowl.se

