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Hjemmeside og klubber under Danmarks Bowling Forbund
Forbundsbestyrelse, udvalg, unioner og koordinatorer.
14. juni 2013
Forbundsbestyrelse, udvalg, unioner og turneringskoordinatorer.

Vedr.: Propositioner for Liga, 1. division og 2. division
Generelt:
-

Liga, 1. division og 2. division såvel herrer som damer spiller hjemme- / udebane kampe.
Der spilles 6 mands hold med en reservespiller, 4 serier
Udskiftningsreglerne specificeres nærmere i dette notat
Olieprofiler specificeres nærmere i dette notat (Kun for Liga)
I ligaen udvides med et slutspil, hvor top-4 mødes i en weekend af forbundet af
forudbestemt haller eller haller.
Inden sæsonstart vil der tilgå yderligere information til Liga klubberne.

Herrer: Liga, 1’division og 2’division:
Turneringen gennemføres med doubler.
6 mands holdet deles op i 3 doubler (hold A, B og C)
I alle kampe uddeles det samme antal point, i alt 32 point.
Hver double møder modstanderen over 1 serie, dette giver 3 separate ”kampe” i hver
serie. Der uddeles for hver double kamp 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort og 0
point for tabt kamp. Seriens totale keglefald, for 6 mands-holdet, tildeles højeste samlede
score 2 point, hvert hold 1 point ved uafgjort og 0 point ved tabt total. Derved uddeles der
i alt 8 point pr. serie.
Spillenøgle der skal benyttes:
I doubleformatet flytter hjemmeholdet et banesæt mod højre og udeholdet et banesæt
mod venstre, efter hver serie.

Damer: Liga
Turneringen gennemføres med doubler.
6 mands holdet deles op i 3 doubler (hold A, B og C)
I alle kampe uddeles det samme antal point, i alt 32 point.
Hver double møder modstanderen over 1 serie, dette giver 3 separate ”kampe” i hver
serie. Der uddeles for hver double kamp 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort og 0
point for tabt kamp. Seriens totale keglefald, for 6 mands-holdet, tildeles højeste samlede
score 2 point, hvert hold 1 point ved uafgjort og 0 point ved tabt total. Derved uddeles der
i alt 8 point pr. serie.
Spillenøgle der skal benyttes:
I doubleformatet flytter hjemmeholdet et banesæt mod højre og udeholdet et banesæt
mod venstre, efter hver serie.
Damer: 1’division og 2’division:
Turneringen omlægges til der spilles Trio, som ligeledes var et af forslagene den 25. maj
2013.
6 mands holdet deles op i 2 trio (hold A og B).
I alle kampe uddeles det samme antal point, i alt 24 point.
Hver Trio møder modstanderen over 1 serie, og skifter efter hver serie, således at trio’erne
mødes 2 gange over de 4 serier. Dette giver 2 separate ”kampe” i hver serie.
Der uddeles for hver kamp 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt
kamp. Seriens totale keglefald, for 6 mands-holdet, tildeles højeste samlede score 2 point,
hvert hold 1 point ved uafgjort og 0 point ved tabt total. Derved uddeles der i alt 6 point
pr. serie.
Spillenøgle der skal benyttes:
I trioformat bytter hjemmeholdet banesæt efter 1. og 3. serie og udeholdet efter 2. serie

Udskiftningsregler:
Med henvisning til forbundets love §23 stk. 10
I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår at der må anvendes
udskiftningsspiller, praktiseres udskiftning efter følgende retningslinjer:
Definitionen på en kamp med de nye formater, er at en kamp er på 4 serier.
En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere
udskiftning.
En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet (udskiftning midt i en serie er tilladt),
kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille færdig på den
plads spilleren overtager.
Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes
Olieprofiler (kun Liga):
Hjemmeholdet skal vælge olieprofil, senest 14 dage før en hjemmekamp, efter en af de
profiler der er specificeret på forbundets hjemmeside.
Hjemmeholdet er forpligtet til at sikre udeholdet har modtaget skriftlig besked, senest 14
dage før kampen, til den kontaktadresse der er registreret på bowlingportalen.
Hvis dette ikke overholdes, vil vi overdrage det til Disciplinærudvalget at træffe afgørelser
om eventuel konsekvens.

Slutspil, Liga:
Nummer 1 – 4 efter grundspillet går til slutspil. Der fordeles følgende point på grundlag af
grundspillets resultat:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1 24 point
2 12 point
3 6 point
4 0 point

Der spilles alle mod alle, altså 3 kampe lørdag. Efter lørdagens kampe tildeles bronze til
nummer 3.
Søndag spilles der bedst af 3 kampe om det Danske Mesterskab, når afgørelsen er
definitiv indstilles kampene, der spilles ikke flere kampe når vinderen er fundet.

