Gällande regler vid tävling och träning med Västerås PBK (rev. 25/2 2020)
Oavsett tävling eller träning, erhåller alla en tilldelad bana genom lottdragning.
Vår målsättning är att man ska umgås och spela med olika medlemmar, därför beivrar vi
försök att bara spela med "bästisar". Lotten ska alltid gälla, vid banval!

Nya beräkningar av snitt och handicap sker halvårsvis:
Snittvärdet är totala poängen under halvårssäsongen delat med antalet serier, dito. *)
Observera att inga handicap inräknas i nya snittberäkningar!
Handicapvärdets utgångspunkt beräknas från spelare med högst snitt
Den spelare som har högst snittvärde efter halvårssäsongen tilldelas handicap 0
Övrigas handicap utgår från det högsta snittet minskat med eget snitt
Detta värde multipliceras sedan med 0,7 och blir handicapet följande halvår.
*) Vid tävlingsformen "mest över snitt", används detta snitt hela den nya halvårssäsongen!

För nya medlemmar sätts hcp-värdet enl. följande:
Den nya spelaren utfrågas om ev. tidigare spelvana och ett tillfälligt hcp sätts.
När spelaren deltagit i 5 tävlingar(15 serier), får spelaren ett gällande hcp som varar aktuell säsong.
Om spelare av olika orsaker varit frånvarande minst 2 säsonger(= 1 år), sker en ny hcp-beräkning enl. ovanst.

Ingående tävlingar som summeras vid snittberäkning är:
7-bästa-, insats-, 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 inkl. hcp för 21 serier blir slutresultatet.
Alla 14 omgångarna inräknas i snittberäkningen(utan handicap).

Insatstävlingen:
"Vanlig" 3-series tävling, spelare betalar insats om 10 kr, och klubben lägger motsvarande summa.
En tävling med flest pristagare i vårt tävlingsprogram.

Lagspelet: 4-manna och 2-manna
Med början vårsäsongen 2020, tas 4-manna lagspel bort helt och hållet(ersättes med enbart 2-manna).
2-manna-lag bildas alltid av spelare på samma bana.

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.
Enda tävling med penningpriser: I resp. dam- och herrklass 200 kr i 1:a pris och 9 priser á 100 kr
Samma dag bjuder klubben PBK-medlemmar på julbord på sena eftermiddagen.

Anmälningsavgifter:
Vid träning och tävling utan extra insatser betalar spelare 60 kr för 3 serier.
4-stads- och klubbmatcher subventioneras, så att deltagare vid 4 series tävling betalar 70 kr
och vid tävling med 6 serier betalar man 100 kr. Vid KM erläggs 75 kr vid varje omgång.

