Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Idrotts Klubb Arboga (FIK A) inbjuder till

Förbundsmästerskap i boule 2019-06-01–02
vid SAAB:s område på Kungsörsvägen i Arboga (samma ställe som 2016)
Ledarträff 1/6 kl. 08.45 vid tävlingsplatsen som ligger på parkeringen utanför SAABvakten).
Spelstart är kl.09.15 dag första dagen. Tävlingen planeras vara avslutad vid lunchtid på söndagen.

Lagspel, tremanna, mixed

Vi spelar enligt ett system som heter Monrad, fem omgångar. Ta med egna klot. Förening får delta
med max fyra lag.

Försvarets Civila Idrottsförbund
Per Wikström, Björn Barkmans väg 1, 148 32 Ösmo
E-post: forsvarsidrott@gmail.com

Tfn: 073-849 87 25
Postgiro:15 90 50-4
Hemsida: www.fcif.se

Vad är Monrad

Monrad är en spelform där ett förutbestämt antal omgångar spelas för att antingen utse segraren
i tävlingen eller som utslagningsomgång för vidare cupspel. Speltiden är 65 minuter per omgång.
Första omgången lottas helt fritt, med undantag för lag från samma förening som inte bör mötas
i första omgången och att eventuellt seedade lag ej möts.
Efter varje slutförd omgång rangordnas lagen efter resultat (antal poäng, total klotskillnad, ran
gordningen från omgången innan) och placeras i en “tabell”. I nästa omgång möts lag 1 och lag 2,
lag 3 och lag 4, lag 5 och lag 6 osv., dock bör man undvika möten mellan lag som redan spelat mot
varandra. Om det är ett ojämnt antal lag, så vinner det sist placerade laget på WO i den aktuella
omgången. (Seger på WO bör räknas som en seger med 13 – 7.)
När den slutliga tabellen sammanställs, bör man rangordna lagen efter:
1. Antal vunna matcher
2. Klotdifferens
3. Vid lika differens, gäller rangordning från omgången innan
4. Eventuellt inbördes möten
Används monrad som utslagningsspelform bör, i slutspelet, det lag som placerat sig som nummer
ett möta det sist placerade laget och det lag som placerat sig som tvåa möta det näst sist place
rade laget osv.

Boende

Vi rekommenderar Rasta som ligger några hundra meter från banorna.
Boka i god tid!
Rasta – Tfn: 0589-124 00
Arboga Hostel – Tfn: 0589-139 48 (I centrum)
Stadshotellet – Tfn: 0589-129 80
Varje förening betalar sitt boende. Fakturerar därefter FCIF för boendestöd 200 kr per person och
natt.

Resor

Ersättning ges för högst två lag per förening, däremot kan föreningarna få anmäla upp till fyra lag
i mån av plats. Vid resa med egen bil krävs minst ett lag per bil. Lag kan även få reseservice från
Företagsresor i Boden. Kontakta i så fall Företagsresor på Telefon nr: 0921-177 40.

Måltider & Samvaro
Fredag kväll ca 19.00–22.00:
Vi planerar att grilla korv och hamburgare vid spelplatsen.
Lördag:
Frukost intas där ni väljer att bo.
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Lunch kommer att serveras på Gyllene Balken mellan kl.11.45–12.30 för de som har beställt.
OBS! endast lördagen. Pris för lunch: 80 kr/person.
Det finns också en enkel kiosk vid spelplatsen där man kan köpa dryck och tilltugg.

Kamratmiddagen

Börjar 19.00 på Gyllene Balken, pris: 240 kr, bindande beställning i samband med anmälan.
Det finns möjlighet att köpa öl och vin på Gyllene Balken
Betalning för lördag lunch och middag kommer att tas in lagvis i samband med ledarträffen på
lördagen för de beställningar som är gjorda.
Föreningen kan betala in kostnaden för lunch och middag i förväg till FIKA på BG 416-0156, ange
inbetalande förening! Swish är möjligt till nr 1232260065!
Laganmälan med bokningar till tävlingslunch och kamratmiddag senast 2019-05-17.

Anmälan

Skickas till forsvarsidrott@gmail.com.
Anmälningsblankett finns på hemsidan/Inbjudningar 2019.
Anmälningsavgiften är 200 kr per lag som ska inbetalas till FCIF PG 159050-4 i samband med
anmälan.
Senast 2019-05-17 ska anmälan vara inne! Ange Boule 2019!
Välkomna till en helg med massor av spännande boule
och kamratlig samvaro hälsar FIKA.
Jenny Boström
Ordförande FIK A
Mobil nr: 070-815 67 81
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