Gällande regler vid tävling och träning med Västerås PBK (reviderat 3/2 2022)
Oavsett tävling eller träning, skall alla tilldelas en bana. Ingen får välja bana själv.
Vår målsättning är att man ska umgås och spela med olika medlemmar, därför beivrar vi
försök att bara spela med "bästisar".
Regler för handicap och deltagande i PBK-tävlingarna.(Gäller med början 4/2 2022)
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Följande gäller för beräkning av hcp vid spel i PBK Västerås.
Aktuellt snitt från seriespel eller spel med korpen, innehav av A- eller B-licens.
Spel vid minst 5 tillfällen i PBK under föregående säsong, vår eller höst.
Om inget av ovanstående krav uppfylls gäller lika för såväl gamla som för nya medlemmar.
Tillfälligt hcp efter 1:a speltillfället och därefter beräknas ett slutligt hcp efter 5 speltillfällen.
För att få deltaga i våra interna tävlingar måste man ha ett slutligt hcp
eller uppfylla kraven i punkterna 1 och 2.
Hcp beräknas efter spelarens snitt/serie enligt följande: 200 – snitt, summan x 0,7.
Exempel: Spelare med snitt 150/ serie: 200-150= 50. 50 x 0,7= 35 i hcp.
Max för hcp är 60.
För att få deltaga i interna tävlingar så ska det finnas ett gällande hcp,
samt att medlemsavgift till klubben har inbetalats.

Ingående tävlingar som summeras vid snittberäkning är:
7-bästa-, lagspel, klubbmästerskap samt andra "bästa-tävlingar" som är öppna för alla.
Alltså ingår inte dessa tävlingar i snittberäkningen:
Gurkaslaget, 4-stads- och klubbmatcher samt julslagning.

7-bästa-regler:
Tävlingen pågår i 14 omgångar och de 7 bästa av dessa = 21 serier blir slutresultatet.
2 prislistor upprättas, en med och en utan handicap.
Alla 14 omgångarna inräknas i snittberäkningen(utan handicap).

Klubbmästerskap avgörs på vårsäsongen:
Tävlingen spelas i 2 omgångar, 4 serier i varje, med banförflyttning. Föranmälan på anslagna listor!
Denna tävling avgörs utan handicap, varvid klubbmästare i såväl dam- som herrklass koras.
Extra handicap-tävling avgörs samtidigt där handicap läggs till i alla 8 serierna

Julslagningen och julbordet:
Julslagningen är en mera "jippo-betonad" tävling, i slutet på höstsäsongen.
Anmälningslista anslås på tavlan, sedan grupperar UK deltagarna på banorna.
Oftast blir det minst 5 spelare på varje bana. 3 serier spelas: 1 serie med släckt belysning,
1 serie mini-bowling samt 1 serie "vanlig" bowling.
Samma dag bjuder klubben PBK-medlemmar på julbord på sena eftermiddagen.
Penningpriser i julslaget byts ut 2021 till Sverigelotter, så att alla sorters tävlingar har likvärda priser.

Anmälan, avgifter och betalning:
Vid träning och tävling betalar spelare 60 kr direkt till hallen, för 3 serier.
Med början höstsäsongen 2021, finns alternativ att lösa 10-kort (3 serier i 11 omg)eller betala kontant
vid anmälan. Kontantbetalning direkt till PBK är borttaget. Månadskort gäller ej vid PBK-spel!
4-stads- och klubbmatcher subventioneras, så att deltagare vid 4 series tävling betalar 80 kr
och vid tävling med 6 serier betalar man 100 kr. Vid KM erläggs 80 kr vid varje omgång.

