Lions Haslev
Haslev, august 2020.
REGLER FOR DELTAGELSE I LIONS BOWLING TURNERING
§ 1.

De tilmeldte hold inddeles i puljer á 6, hvor alle spiller mod alle.

§ 2.

Der spilles mandage (primært)og onsdage kl.19-21, første gang primo oktober. Der
spilles 5 gange i efteråret, og 5 gange efter nytår. Hvert hold spiller hver anden uge.
Der spilles ikke i uge 42 samt uge 7.
Spilleplan udsendes ca. 8 dage før turneringsstart.

§ 3.

Hvert hold består af 4-6 spillere, der alle skal være tilmeldt ved sæsonstart. Ud af det
tilmeldte antal stilles med 4 spillere pr. kamp. En spiller kan kun være tilmeldt på et
hold.
Hvis et hold får brug for en reserve, eller er færre på holdet, skal dette
godkendes inden kampstart af Lions repræsentanten og holdlederen fra
modstanderholdet.
Der spilles 2 serier pr. kamp. Der gives 1 point pr. vundet serie, og yderligere 1 point
til holdet med flest væltede kegler (efter begge serier). Ved uafgjort i en af serierne
tilfalder pointet det hold der vinder/har vundet den anden serie. Ved uafgjort efter
begge serier bortfalder ekstrapointet.
Samme spiller må kun spille 2 serier pr. kamp.
Spilletiden andrager 55 min. og kun det opnåede antal point indenfor spilletiden er
gyldigt. Herfra dispenseres kun, såfremt der har været defekt på banen. Ved totalt
banenedbrud spilles hele kampen om på et nærmere aftalt tidspunkt.

§ 4.

Puljerne seedes efter hvor mange keglepoint holdet lavede sidste sæson.
Nye hold seedes efter turneringsudvalgets skøn.

§ 5.

Deltagergebyr vil fremgå af indbydelse, der udsendes i august måned.

§ 6.

Tilmelding skal ske på den med indbydelsen vedhæftede tilmeldingsblanket.
Deltagergebyr skal indbetales på konto til turneringsudvalget.

§ 7.

På turneringsaftenerne vil der være en repræsentant fra Lions til at afklare eventuelle
tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved afviklingen. Denne repræsentant vil tillige
registrere resultaterne.

§ 8.

Der er præmier til alle puljevindere samt nr. 2 i hver pulje.
Vandrepokal vindes til ejendom efter 5 gange.

