Till Stockholms Bowlingförbunds årsmöte 2019

Motion avseende nytt format till 3-manna DM och SM
Istället för att endast räkna matchpoäng för vunnen serie och match (över två serier) föreslår vi en
variant på Round Robin där även själva slagningen räknas med. Formatet där alla lag möter alla lag
över två serier behålls, men totala slagningen räknas ihop med bonuspoäng för vinst. Vinst i första
serien ger 20 bonuspoäng, vinst i andra serien ger 20 bonuspoäng, och vinst över de två serierna i
matchen ger ytterligare 20 bonuspoäng. Vid lika i en serie eller match delas bonusen lika mellan
lagen (10 poäng var).
Slutgiltiga vinnare är det lag med högts totalslagning + bonuspoäng efter att alla lag har mötts. Totalt
delas 60 bonuspoäng ut per två spelade serier, vilket motsvarar Round Robin där 30 poäng delas ut
per serie.
Bakers är ett svårt och känsligt format där resultatnivån från serie till serie varierar kraftigt inom
laget. I det nuvarande formatet räknas endast vinst och förlust, vilket gör det slumpmässigt eftersom
resultatet är beroende på om motståndaren har en hög eller låg serie. Som spelare upplevs det lite
orättvist när laget bredvid vinner med 350 p över två serier och sitt eget lag förlorar med 430p.
I nästa serie kan sitt lag få möte de som vann med 350p, som nu får ihop 410p.
Fördelen med ett Round Robin är att höga resultat premieras oavsett om det är vinst eller förlust i
just denna serie, men det är fortfarande matchspel och bonuspoäng som står på spel. Detta skulle ge
de lag som har ett högre snitt större möjlighet att nå det avslutade finalspelet, och därmed större
sannolikhet till höga resultat i finalspelet.
Vi yrkar på att Stockholms BF ser över sina regler för 3-manna DM inför säsongen 2019-2020 och
skickar motionen vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte i oktober 2019.
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