
Regler Kungälv Open 2020 
 
Kvalspel 

● 10 Minuter inspel inför varje start. 
● Kvalet spelas över 6 serier EU spelsätt. 
● Tävlingen spelas på oljeprofilen “Beaten Path”. 
● HCP Format: 70% av snittet rullande helår, upp till 210. Max 40p/serie.  
● Max antal re-entrys: 2st. 
● Start kan ställas in vid mindre än 4 startande spelare. Kontakta hallen inom 24h av 

starten. 
● Avanmälan senast 24 timmar innan start, annars debiteras full startavgift. Undantag 

kan ske vid sjukdom eller annat bra skäl.  
 
Finalspel 

● Finalen spelas Söndagen 6 September. 
● Följande går till final: 

○ Placering 1-8 i Klass 1 (Topp 4 går direkt till finalsteg 2) 
○ Placering 1-8 i Klass 2 (Topp 4 går direkt till finalsteg 2) 
○ 2 Early bird 
○ 2 Bästa dam 
○ 1 Junior (Född 1999-2003) 
○ 1 Ungdom ( Född 2004 och senare) 
○ 1 Bästa Startskott (Serie 1,2,3 Med HCP) 
○ 1 Bästa slutspurt (Serie 4,5,6 Med HCP) 

● Finalsteg 1 spelas över 4 serier EU med förflyttning varje serie. 
● De 8 bästa går vidare till finalsteg 2 där topp 4 i klasserna kommer in och deltar. 
● De 8 bästa från final steg 2 går vidare för att spela matchspel. 
● Varje match spelas bäst av 3 serier AM spelsätt. (Inkl. HCP) 
● Affisch för finalen finns att hitta på vår Tävlingssida samt hos en funktionär. 

 
Material 

● Man får inte lov att ändra ytan på klotet efter att inspelet är slut. Bryts denna regel 
kan deltagaren bli diskvalificerad eller bli av med poäng. Samma regler gäller för 
rengöring av klot med vätska. Undantag för detta kan ske, endast efter att man fått 
godkännande från tävlingsledare eller hallen.  

● “Puffbollar” får användas, men får inte påverka varken ansats eller klotets yta. 
“Puffbollar” skall behandlas så, att det inte finns risk att “dammet” lägger sig på golv 
eller yta på klotet, eget eller andras. 

 
Övrigt 

● Spelare skall spela i antingen klubbens tröja eller tröja med namn på ryggen. 
Undantag kan ske vid kontakt med tävlingsledare före start. 

● Kungälv Open 2019 spelas med EN BANA FRITT.  
● Spelare som utför “Slow Bowling” kan tilldelas varning eller få poängavdrag. 



● Alla spelare skall tilldelas 1 bana fritt vid spel. Väntar man på 2 banor fritt kan man få 
varning för “Slow bowling”, fortsätter det efter varning kan man få poängavdrag eller 
till och med bli diskvalificerad. 

● Övriga regler enligt blå boken. 
 
Covid-19 

● Är du minsta lilla sjuk, avboka din start och stanna hemma. 
● Är du i en riskgrupp spelar du helt på egen risk. 
● Handsprit kommer att finnas på plats tillgänglig för alla att använda. 
● Ansiktsmask är tillåtet att spela med. 
● Håll ett säkert avstånd till andra innan, under samt efter starten. 
● Om möjligt, byt om till spelkläder hemma innan & efter spelad start. 
● Ge inte high-fives till andra, man kan stötta varandra på andra sätt. 


