Spilleregler
1.

Generelt

1.1

Formål.
Unionens formål er at samle firma- og privatklubber, der dyrker bowling.

1.2

Gyldighedsområde.
Reglerne er gældende for DFBUs bowlingturneringer og -stævner.
Startberettigede er kun spillere, der har licens og er medlem af en klub, der er tilknyttet DFBU.

1.3
1.3.1

Turneringsform og -inddeling.

1.3.2

Holdturneringen afvikles som hjemme- og udekampe.

1.3.3

Unionsmesterskaberne afvikles som et individuelt stævne. Der kåres klasse- par- og unionsmestre.

Turneringen og stævner er åben for enhver klub, der er medlem af DFBU. Godkendte klubber i DFBU
får af bestyrelsen i DFBU udleveret et klublogin, som skal bruges til at få adgang til data på DFBUs
hjemmeside (wwwDFBU.dk) samt at indtaste resultater fra turneringen.

2.
Spillere.
2.1
Generelt
2.1.1 En spiller må kun deltage i turneringer/stævner for én klub under DFBU og skal være medlem af
denne og have DFBU licens. På www.DFBU.dk fremgår de spillere, der har gyldig DFBU-licens.
Licens søges til spiller(e) i forbindelse med tilmeldingen til holdturneringen af spillerens klub. For
hver spiller skal oplyses navn, fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ) samt snit fra DFBU, DBwF eller FSKBH.
Spilleren skal være fyldt 13 år på indmeldelsesdatoen i DFBU.
Hvis en spiller ønsker at skifte klub i løbet af turneringen, skal vedkommende dokumentere
udmeldelse af oprindelig klub. Denne dokumentation vedlægges, når den nye klub søger licens
jævnfør punkt 2.1.2. Spilleren skal sidde én spillerunde over.
2.1.2

Hvis en klub ønsker at benytte en spiller, der ikke allerede har DFBU licens, skal licensen være søgt
og betalt senest 10 dage før kampdagen.
Licens søges hos DFBUs turneringsudvalgsformanden ved oplysning om spillerens navn, fødselsdato
(DD.MM.ÅÅÅÅ) samt snit fra DFBU, DBwF eller FSKBH og ved betaling på vores konto i Danske Bank
reg. 1551 konto 0011194346. Gebyret fremgår af 3.3.2. Licensen er først gyldig, når den fremgår af
hjemmesiden.

2.1.3 I holdturneringen må en spiller i samme runde ikke deltage i mere end én turneringskamp.
2.1.4

Når alle klubber mangler 1 kamp, kan kun 2 spillere fra hvert hold rykke ned på et lavere rangerende
hold.

2.1.5

I individuelle stævner sker klassifikationen / op- og nedrykning i klasserne pr. 30. juni efter spillernes
opnåede resultater.

2.1.6

Klassifikationen sker med følgende intervaller:

Herrer A

185 – 300

Herrer B

175 – 185

Herrer C

165 – 175

Herrer D

xxx – 165

Damer A

175 – 300

Damer B

165 – 175

Damer C

xxx – 165

Nye spillere vil blive klassificeret som A-spiller, medmindre der er anført et snit fra tidligere klub i
DFBU, DBwF eller FSKBH.
2.2
2.2.1

Spilledragt
Alle spillere skal stille i klubtrøje i samme farve og med påtrykt klubnavn. Turneringslederen kan
dispensere, hvis spilleren bærer en neutral evt. hvid bluse / trøje. Hvis ansøgning om dispensation
ikke foreligger, kan der idømmes en bod. Dog skal eventuel protest indgives til turneringslederen
inden kampen.

2.3
2.3.1

Diskvalificering og bortvisning af spillere

2.3.2

Hallens gældende ordens- og spilleregler skal overholdes. Hvis dette ikke sker, kan DFBUs
bestyrelse annullere de opnåede kegler i denne kamp og i værste tilfælde udelukke holdet fra
fortsat deltagelse i turneringen.

2.3.3

En spiller, der optræder usportsligt kan bortvises fra banerne.

2.3.4

Et hold, der bruger en ulovlig spiller, bortdømmes det antal kegler, den ulovlige spiller har scoret.

3.3
3.3.1

Holdturneringen
Mixhold

Det er enhver spiller forbudt at ryge og indtage alkoholiske drikke på eller ved banerne under
stævner og kampe. En spiller må ikke forlade baneområdet, før kampen er spillet færdig.

Et turneringshold består af 4 spillere plus evt. 1 reserve. Såvel damer som herrer kan benyttes på
samme hold. I alle kampe spilles 6 serier. Der spilles i mesterrækken og i divisionerne 1, 2 A og B;
3A og B; 4 A, B, C og D; 5 A, B, C og D samt 6 A, B, C og D afhængigt af antallet af tilmeldte hold.
Hver division eller mesterrække består normalt af 6 hold, men kan arrangeres med 5 eller 7 hold.
3.3.2

Tilmelding
Klubberne tilmelder hold til holdturneringen hvert år ca. 1. maj (jævnfør den udsendte indbydelse).
Samtidig søges licens til de spillere, klubben ønsker at bruge i turneringen og ved stævner. Der
betales et gebyr for licens på 100 kr. pr. spiller og 450 kr. pr. hold/mixhold. Desuden betales hallen

for brug af baner på kampdagen ca. 500 - 750 kr. / hold / kamp. Hvis faktureringen sker via DFBU,
fordi klubben ikke har oplyst CVR / CPR nummer, vil DFBU viderefakturere med et gebyr på 25 kr.
Denne betaling for baner hæfter klubben for, også hvis holdet trækkes, udebliver eller udelukkes.
3.3.3

Turneringsprogrammet lægges på hjemmesiden http://www.dfbu.dk/ samt tilsendes klubberne
via E-mail. En del af turneringsprogrammet er en oversigt over, hvornår hver enkel klub skal fungere
som turneringsleder.

3.3.4

Turneringen er inddelt således:

Mixhold:
Mesterrække
1. Division

3.3.5

2. Div. A

2. Div. B

3. Div. A

3. Div. B

4. Div. A

4. Div. B

4. Div. C

4. Div. D

5. Div. A

5. Div. B

5. Div. C

5. Div. D

6. Div. A

6. Div. B

6. Div. C

6. Div. D

Deltagelse med flere hold
Deltager en klub med mere end ét hold i holdturneringen, opføres holdene i turneringsplanen som
hold 1, hold 2, hold 3 osv., hvor hold 1 betragtes som højere rangerende end hold 2, hold 3 osv.,
hvor hold 2 betragtes som højere rangerende end hold 3 osv.

3.3.6

Flere hold i samme række
En klub kan kun deltage med ét hold i én række. En række er f.eks. 3. div. A, 4. div. B eller 4. div. C.

3.3.7

Nyt hold
Et nyt hold vil altid starte i laveste række.

3.4
3.4.1

3.4.2

Op- og nedrykning
Op og nedrykning af hold sker efter følgende hovedregler:
Mesterrække

1 ned i 1. Division

1. Division

2 ned: Nr. 5 i 2 Div. A. Nr. 6 i 2. Div. B

1 op i mesterrækken

2. Division A

1 ned i 3. Division A

1 op i 1. Division

2. Division B

1. ned i 3. Division B

1 op i 1. Division

3. Division A

2 ned: Nr. 5 i 4. Div. A. Nr. 6 i 4. Div. B

1 op i 2. Division A

3. Division B

2 ned: Nr. 5 i 4 Div. C. Nr. 6 i 4 Div. D.

1 op i 2. Division B

4. Division A

1. ned i 5. Division A

1 op i 3. Division A

4. Division B

1 ned i 5. Division B

1 op i 3. Division A

4. Division C

1 ned i 5. Division C

1 op i 3. Division B

4. Division D

1 ned i 5. Division D

1 op i 3. Division B

5. Division A

1 ned i 6. Division A

1 op i 4. Division A

5. Division B

1 ned i 6. Division B

1 op i 4. Division B

5. Division C

1 ned i 6. Division C

1 op i 4. Division C

5. Division D

1 ned i 6. Division D

1 op i 4. Division D

6. Division A

1 op i 5. Division A

6. Division B

1 op i 5. Division B

6. Division C

1 op i 5. Division C

6. Division D

1 op i 5. Division D

Op- og nedrykning hvis et hold trækker sig.
Hvis et hold ikke tilmeldes til den nye sæson, sker der kun en eller ingen nedrykning fra den række,
hvor holdet spillede.
I rækken nedenunder vil der mangle et hold, da ingen rykker ned. Der vil derfor til denne række
rykke to hold op.
Hvis der under rækken, der mangler et hold, er to parallelle rækker, rykker ud over 1erne også den
2er op, der har flest point. Ved pointlighed er det keglerne, der er afgørende.

3.4.3

Hvis vinderen af en række skal rykke op i en række, hvor der i forvejen spiller et hold fra samme
klub, vil oprykningen ikke ske. 2eren rykker op i stedet for.

3.4.4

Hvis en klub med 2 hold, der vinder hver sin række, og de derved vil rykke op i den samme række, er
det kun det hold med flest point der rykker op. 2eren fra det andet holds række vil i stedet rykke op.

3.4.5

Hvis et hold rykker ned til en række med et hold fra samme klub, vil dette hold ligeledes rykke ned.
Hvis en sådan tvangsnedrykning kan undgås ved at flytte det ene hold til en parallelrække, gøres
dette. Hvis dette ikke er muligt, vil det hold, der oprindeligt skulle rykke ned, forblive i rækken.

4.
4.1
4.1.1

Holdturneringens gennemførelse.
Afbud
Hvis en klub ikke kan stille hold, skal afbud være meddelt til modstanderne samt DFBUs
turneringsudvalg inden spilletidspunkt.
Husk at kampen kan gennemføres uden at være fuldtallig (banerne skal jo alligevel betales).

4.1.2 Ved afbud uden flytning af kampen håndteres det som udeblivelse.
4.1.3

Udebliver et hold fra en turneringskamp er denne tabt. Det hold, der er mødt, spiller med hinanden
indbyrdes og får 2 point for hver færdigspillet serie samt det antal kegler, som holdet opnår.

4.2
4.2.1

Flytning af kampe
Flytning af turneringskampe skal så vidt muligt undgås.

4.2.2 Hvis flytning af en kamp er nødvendig, kan dette ske ved, at den klub, der ønsker flytningen:
a. Kontakter hallen, hvor kampen skal spilles og indhenter mulige alternative tidspunkter.
b. Hvis modparten accepterer flytningen, aftales nyt spilletidspunkt.
c. Flytningen aftales med hallen.
d. Klubben meddeler flytningen skriftligt til turneringsudvalget i DFBU senest 8 dage før det
programsatte tidspunkt.
Bemærk at:
• Kampen skal være forsøgt gennemført før den efterfølgende spillerunde.
• Kampen skal altid spilles i den hal, den er programsat til.
• Kampen er først endeligt flyttet, når DFBU har bekræftet denne og har ændret spilledato og
tidspunkt på hjemmesiden.
4.2.3 Eventuelle udgifter i forbindelse med flytning af en kamp er DFBU uvedkommende.
4.2.4

Sidste turneringskamp kan ikke flyttes til et tidspunkt senere end sidste planlagte spilledag i
turneringen.

4.2.5

Hvis klubberne ikke kan enes om flytning af kampen, afgør DFBU om kampen flyttes, samt
informerer klubberne om evt. nyt spilletidspunkt og anfører spilledato og tidspunkt på
hjemmesiden senest 8 dage før spilletidspunktet.

4.2.6

I tilfælde af specielle forhold, som voldsom snestorm, hvor et hold er forhindret i at møde op, kan
man forsøge at få kampen flyttet akut, hvis modstander og hal er indforstået. Eventuelle
ekstraomkostninger afholdes som udgangspunkt af holdet, der ønsker kampen udsat. DFBU
Turnetingsudvalg kan af økonomiske årsager ikke akut udsætte en hel runde.

4.3

Ledelse af kampen

4.3.1

Turneringslederen er højeste myndighed under en turneringskamp og dennes afgørelser skal
respekteres. Dennes afgørelse kan dog straks efter kampen indankes for DFBUs bestyrelse, hvis
afgørelse er inappellabel.

4.3.2

Turneringslederen har følgende opgaver:
• Konstatere at alle hold er fremmødt – alle DFBU-turneringskampe med start på den givne dato og
tidspunkt i denne hal.
• Byde velkommen og starter kampen (husk 5 min. opvarmning).
• Skal imødekomme henvendelser fra hold, der ønsker ”en protest” indgivet.
• Kan dispensere, når en spiller ikke bærer klubtrøje, men derimod bærer neutral bluse / trøje. Der
kan ikke gives permanent dispensation.
• Assistere med tilkald af mekaniker ved banefejl, når hallen ønsker dette.
• Turneringslederen kan selv deltage i en kamp samtidig.
• Rapportere til DFBU via e-mail til Turneringsudvalgsformanden (turformand@dfbu.dk), hvis der
har været uregelmæssigheder under kampene, hvis der er givet dispensation for spilledragt, samt
hvis der indgives protest.

4.4
4.4.1

Kampens afvikling
Hjemmeholdets holdleder udskriver i forvejen resultatarket i 2 eksemplarer til registrering af
kampresultat enten fra fil tilsendt klubformanden ved sæsonstart eller fra hjemmesiden.
Information om banefordeling samt eventuelle slagsedler afhentes i hallens reception senest 15
minutter før kampstart. Samtidig betales holdets kampgebyr.
Slagsedler benyttes kun, hvis der er problemer med scoresystemets computer – slagsedler kan
stadig udleveres i receptionen i hallen. Se eksempel på udfyldt resultatark version 2016 i bilag 1.

4.4.2

En holdkamp er tabt, hvis ikke mindst 50% af spillerne (2) er mødt til det fastsatte starttidspunkt.

4.4.3

For sent ankomne spillere kan dog indtræde i spillet, i den rude modparten / sparringen er nået til.
Efterfølgende kegler tæller i resultatet. Alle spillere, som ønskes benyttet i kampen, skal dog være
indskrevet på resultatarket inden kampstart.

4.4.4

En spiller, der udskiftes efter en serie, er færdigspillet, kan genindsættes i kampen ved senere
udskiftning. En spiller, der udskiftes før en serie, er færdigspillet, kan ikke genindsættes senere i
samme kamp. Før en udskiftning skal modstanderens holdleder underrettes.

4.4.5 Kampen afvikles på 4 baner med én spiller fra hvert hold på hver bane. Efter hver serie
flytter begge spillere 1 bane til højre (indenfor de 4 baner). Ved udskiftning går den nye spiller ind
på den udskiftede spillers bane.
CORONADISPENSATION SÆSON 2020/2021: Kampen afvikles på 4 baner med hvert hold samlet på
egne 2 baner omkring den samme kugleretur. Hjemmeholdet spiller på banesættet til venstre, og
udeholdet spiller på banesættet til højre. Man bytter bane med sine egne klubkammerater om den
samme kugleretur efter hver serie:
Bowlingspiller 1 + 2 spiller serie 1, 3 og 5 på bane 1 og serie 2, 4 og 6 på bane 2.
Bowlingspiller 3 + 4 spiller serie 1, 3 og 5 på bane 2 og serie 2, 4 og 6 på bane 1.
Ved udskiftning går den nye spiller ind på den udskiftede spillers bane.

4.4.6

Det er tilladt at ændre kuglens overflade, indtil opvarmningen ophører.

4.4.7

Man må ikke rense kuglen med rensevæske under spillet. Heller ikke selvom der står på produktet,
at det er godkendt til at rense kuglerne under spillet. Dette skal gøres, før kampen starter, eller
efter kampen er slut.

4.4.8

Bowlingkugler med balancehuller må benyttes ved spil under DFBU indtil den 1. januar 2021.
Herefter må kugler med balancehuller ikke benyttes i turneringen eller ved stævner og
mesterskaber under DFBU.

4.5
4.5.1

Indberetning af resultater
Pointtildeling ved holdturneringskampe:
Hver vunden serie giver 2 point, uafgjort giver 1 point og tabt serie giver 0 point.
Holdet med flest kegler ved kampens slutresultat får yderligere 2 point.
I tilfælde af uafgjort antal kegler ved kampens slutresultat får begge hold 1 point.

4.5.2

Holdlederen for hjemmeholdet kontrollerer i samråd med udeholdets holdleder, at resultatarkene
er korrekt udfyldt. Desuden udfyldes resultatarket med de opnåede resultater for hver spiller og for
holdene.
Resultaterne skal indtastes senest 2 dage efter kampen er afviklet på DFBUs hjemmeside
www.dfbu.dk. Hjemmeholdet er ansvarlig for at få indtastet kampens resultater.

4.5.3

Konstateres efterfølgende en fejl i de indtastede data kontaktes turneringsudvalgsformanden
(turformand1.dfbu@gmail.com).

4.5.4

Hvis man ikke overholder pkt. 4.5.2 medfører første gang en henstilling. Efterfølgende en bod på
kr. 500,00.
Gentagelse i.h.t. pkt. 4.5.2 kan få sportslige konsekvenser i form af mistede point/kegler.

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

Protest
Ønsker en klub at protestere, skal der omgående ske henvendelse til turneringslederen. Klubben
skal derefter, skriftligt over for DFBUs turneringsudvalg redegøre for, hvorfor der protesteres.
Protesten afgives formelt ved senest 2. hverdag efter kampens afvikling at sende en e-mail til
turneringsudvalgsformanden (turformand1.dfbu@gmail.com) med kopi til de involverede klubber.
Samtidig indbetales et depositum på kr. 100,- som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge,
medens det tilfalder DFBUs kasse, hvis protesten afvises. Indbetaling på vores bankkonto se. punkt
2.1.2.

Udeblivelse
Hvis et hold i løbet af turneringen udebliver fra 2 kampe, eller hvis det udebliver fra den sidste
turneringskamp i en sæson, annulleres samtlige holdets kampe, såvel de allerede spillede samt de
kampe, der afvikles i resten af sæsonen. Holdet vil således ved sæsonafslutning stå uden point og

kegler. Samtlige modstandere i turneringen tildeles så det maksimale antal point for færdigspillet
serier, samt det antal kegler holdet opnår/opnåede mod dette hold.
4.7.2 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, håndteres dette på samme måde, som ved
anden gangs udeblivelse.
4.7.3

Klubben hæfter for kampgebyrerne for resten af sæsonen.

5.
5.1

Afgørelse af placering.
Holdturnering

5.1.1

Pointtildeling ved holdturneringskampe: Hver vunden serie gives 2 point, uafgjort 1 point og tabt
serie 0 point. Holdet med flest kegler ved kampens slutresultat får yderligere 2 point. I tilfælde af
uafgjort antal kegler ved kampens slutresultat får begge hold 1 point.

5.1.2

Når holdturneringen er færdigspillet, er der præmier til de 3 bedst placerede i hver række. Præmier
udleveres så vidt muligt i forbindelse med DFBUs generalforsamling.

5.1.3

Hvis 2 eller flere hold i holdturneringen har samme antal point ved turneringens afslutning, er
holdets totale antal faldne kegler afgørende. Er dette også lige, er det de 2 holds indbyrdes kampe,
der er afgørende.

5.2
5.2.1

Individuelle stævner

6.
6.1.1

Turneringsledelsen.

6.1.2

Turneringsledelsen har ret til at ændre spilletidspunktet samt træffe afgørelser, der i øvrigt er
nødvendige for turneringens gennemførelse.

6.1.3

Turneringsledelsen varetages til daglig af Turneringsudvalget.

7.
7.1

Sanktionsmuligheder

Hvis der ved enkeltmandsstævner er flere spillere, der opnår samme antal kegler, er vinderen den
spiller, der har højeste resultat i sidste serie. Står dette også lige, er vinderen den spiller, der har
opnået højst resultat i næstsidste serie og så fremdeles.

DFBUs bestyrelse udgør turneringsledelsen. Turneringsledelsen afgør alle spørgsmål vedrørende
turneringerne.

Overtrædelse af reglementet kan medføre:
1. Påtale.
2. Tab af spillede kampe.
3. Karantæne.
4. Udelukkelse.

7.2

I tilfælde af konstateret brug af ulovlig spiller annulleres spillerens resultat i den pågældende kamp.
Holdet kan udelukkes fra turneringen.

Vedtaget af bestyrelsen maj 2018

