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Grenbestämmelser - SPM i bowling 
 
Mästerskapet anordnas som individuell tävling och som lagtävling i följande klasser. 
 
Individuellt: Herrar, damer och oldboys. Oldboys är spelaren från det spelår han fyller 
55 år (spelår räknas från 1 september - 30 augusti). 
 
Kvalspelet spelas över 8 serier (europeiskt spelsätt). Finalspelet spelas över 6 serier 
(europeiskt spelsätt). Vid finalspelet börjar alla från scratch (0). 
 
Till final direktkvalificerar sig de 14 högsta resultaten från kvalspelet oavsett klass. De 
två sista finalplatserna tilldelas de som har högsta slagningen över en serie. Vid lika 
resultat spelar man om ruta 9 och 10. Detta återkval spelas på morgonen, innan final-
spelet börjar. Anmälan sker senast vid bankettens början (kvällen innan finalspelet). 
Om någon som kvalificerat sig till final inte kan närvara p.g.a. sjukdom eller annat skäl, 
så utökas antal platser i återkvalet, så att finalspelet uppfyller 16 platser. 
 
Klassegrare blir de som har högsta slagning i respektive klass efter finalspelet. Skulle 
ingen herr-, dam- eller oldboysspelare kvalificera sig till finalen, så utses den till segrare 
som har högsta resultatet i respektive klass från kvalspelet. Företrädesvis startar samt-
liga damer i en och samma start och vid banorna bredvid varandra. Därefter vidtar steg-
finalen, där segraren blir utsedd till "Mästarnas Mästare". 
 
Mästarnas Mästare (ingår inte i SPM): 
De spelare som fått de fem högsta resultaten i finalen ska spela en stegfinal. Matcherna 
spelas över en serie, där segraren i varje match går vidare och möter spelare framför i 
resultatlistan (amerikanskt spelsätt). Femman möter fyran, och segraren i denna match 
möter trean osv. Segraren i den sista matchen blir ”Mästarnas Mästare” och tilldelas 
vandringspriset. Byte av banpar sker efter varje match. För att få behålla vandrings-
priset för alltid krävs totalt fyra inteckningar eller tre inteckningar i rad - alternativt de 
regler, som finns uppsatta för vandringsriset. 
 
I lagtävlingen sammanräknas lagresultaten efter kvaltävlingens åtta serier. 
 
Tvåmannalag: 
Spelarna spelar på samma bana och samma starttid. Lagen nomineras i förväg. Dam-
spelare kan bilda lag med herrspelare. De ska spela på samma bana och vid samma 
starttid. 
 
Fyrmannalag: 
Nomineras i förväg. Spelarna spelar samtidigt och på samma banpar. Damer kan ingå i 
laget och spelar i så fall samtidigt och tillsammans med sina lagkamrater. 


