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1. Tävlingen är öppen för TSM's medlemmar som betalat medlemsavgift till TSM och 
aktivitetsavgift för bowling samt deltagit i minst fem (5) månadstävlingar.  

2. Slutspelet i TSM bowlingmästerskap spelas de tre första torsdagarna i april varje år. 
Kvartsfinaler spelas första torsdagen, semifinaler spelas andra torsdagen och finalen och match 
om 3:e pris spelas tredje torsdagen. Om andra speldagar måste tillgripas skall detta vara 
bekantgjort senast vid första träningstillfälle i januari.  

3. Kvalificering sker genom deltagande i månadstävlingarna som startar i september året före. 
Mars månad är sista kvalificeringsmånad. Summa slagpoäng för månadstävlingens tre serier 
räknas. Summa slagpoäng för de fem (5) bästa månadstävlingarna används för att räkna ut ett 
genomsnitt per serie.  

4. De som önskar delta i klubbmästerskapet skall anmäla sig senast sista torsdagen i mars. 
Deltagarlista upprättas  

5. De kvalificerade (och anmälda) delas in i tre klasser enligt följande: Grupp A: De åtta med 
högst genomsnitt. Grupp B: De åtta som kommer efter dem i grupp A. Grupp C: De åtta som 
kommer efter dem i grupp B. Respektive grupp rangordnas enligt kvalificeringsresultaten.  

6. Kvartsfinaler och semifinaler spelas som utslagningstävlingar. Uteblir en deltagare lämnar 
han/hon walk-over. Kvartsfinal: Ettan spelar mot åttan, tvåan spelar mot sjuan, trean spelar mot 
sexan och fyran spelar mot femman. Segrarna i respektive match går vidare till semifinal. 
Semifinaler: Den med högst resultat i kvartsfinalen spelar mot den som har lägst resultat. Final: 
Segrarna i semifinalerna möts i finalen. 3:e pris: Förlorarna i semifinalerna spelar om 
tredjeplatsen.  

7. Den spelare med det högsta resultatet efter 3 serier förklaras som segrare. Vid lika resultat 
över tre serier är den spelare segrare som har högst resultat i sista serien och därefter har högst 
resultat i andra serien och därefter har högst resultat i första serien.  

8. Vinnaren av grupp A tituleras Klubbmästare.  

9. Priser, i den utsträckning det förekommer, utdelas till 1:a, 2:a och 3:e plats i respektive grupp.  
 


