Turneringsregler
1. Holdstørrelse/Klassificering
1.1 Et hold består af 3 spillere + evt. 1 udskiftningsspiller.
1.2 Turneringen udskrives i det antal rækker, tilmeldingernes antal
nødvendiggør. Rækkeinddelingen foretages af VFI (Vejle Firma Idræt),
primært udfra holdenes ønsker til spilledag- / tid og sekundært efter
holdenes forventede styrke. Der skal ved tilmeldingen til turneringen
medsendes skema med oplysning om spillere, der benyttes på de
tilmeldte hold, samt tlf.nr. og adresse på kontaktperson. Nyanmeldte
hold placeres efter VFIs skøn.
1.3 Rækkerne benævnes pulje 1,2,3 o.s.v.
1.4 Hver pulje skal mindst have 4 hold og højest 10. Der spilles
dobbeltturnering. Udvalget har ret til at bestemme rækkernes størrelse
indenfor de 4 til 10 hold.
1.5 I alle puljer spilles 3 mands M/K hold, 2 serier. Holdene spiller holdvis.
2. Startgebyr
Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af
dem anmeldte hold. Startgebyret indbetales ved tilmeldingen.
3. Udstyr
Spillerne skal benytte en godkendt bowlingsko, som ikke afsætter
mærker på banerne.
4. Turneringslederen
De af VFI udpegede turneringsledere er øverste myndighed, hvis
afgørelse skal respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan via en
skriftlig protest indankes til udvalget. Ved en protest skal altid medfølge
et depositum på kr. 250,00, som tilbagebetales, såfremt protesten
tages til følge.
5. Turneringsregler
5.1 En spiller, der optræder usportsligt under kamp eller stævne, kan
bortvises fra banen af turneringslederen.
5.2 En spiller, der er tilmeldt og har deltaget på eet hold, kan i samme
sæson IKKE deltage på andre hold.

5.3 Efter turneringens start skal nye spillere anmeldes/godkendes af VFI,
før der kan spilles i turneringen.
5.4 Såfremt en kugle har forladt banen (faldet i renden), kan der aldrig
opnåes kegler i det pågældende skud. Sker dette skal
turneringslederbordet altid tilkaldes / kontaktes.
6. Placering/Point
Placering efter turneringen afgøres ved pointsystem.
Der spilles pr. kamp om ialt 8 points; 2 points i første serie (score +
handicaps), 2 points i anden serie (score + handicaps), 2 points for flest
kegler (de to spil incl. handicap lagt sammen) samt 2 points for højeste
keglefald incl. handicap. Hvis to spillere har samme keglefald tillades
det at anvende keglefaldet fra den spiller, som har højeste handicap.
Hvis en serie ender uafgjort eller holdene har opnået samme antal
kegler sammenlagt, deles de to points.
D.v.s. en kamp kan få en af følgende udfald: 8-0, 7-1, 6-2, 5-3 eller 4-4.
Står to eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning er
holdenes totalsnit afgørende og derefter indbyrdes kampe.
Står alt lige spilles helt ny kamp.
7. For sen ankomst / udeblivelse
7.1 Alle spillerne skal være tilstede 15 min. før hver kamps begyndelse.
Spillere, der møder for sent, kan ved henvendelse til turneringslederen
kun indtræde i efterfølgende serie.
7.2 Udebliver et hold fra en turneringskamp er kampen tabt og det
udeblevne hold idømmes en bøde på kr. 250,00. Det hold, som er
mødt, spiller alligevel og vinder naturligvis kampen 8-0. De fremmødte
spilleres resultater tæller med i statistikken såvel i individuel som hold.
7.3 Såfremt et hold udebliver fra to kampe, kan holdet, såfremt VFI skønner
det, udelukkes for resten af sæsonen. Startgebyret tilbagebetales i
sådanne tilfælde ikke.
7.4 Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten
efter samme regler som stk. 7.2. og alle holdets opnåede resultater
nulstilles, således alle puljens hold vinder 8-0.
8. Afbud

8.1 Evt. afbud skal foretages senest spilledagen kl. 12:00 til: Vejle Firma
Idræt (Jette Lillebæk) på tlf. 20 936 122. Afbud senere end kl. 12.00
medfører, at kampen således ikke kan udsættes (jf. afsnit 8.2).
8.2 Såfremt et hold (senere benævnt som U-hold ) kan opnå modstanderens
accept, er det muligt at få udsat en planlagt kamp. Følgende kriterier
skal endvidere være opfyldt:
?? Kampen SKAL være afviklet INDEN holdenes følgende kamp.
?? Kampen SKAL afvikles på aftener, hvor VFI i forvejen spiller.
?? Kampen SKAL afvikles, således begge spiller samtidigt.
Følgende procedure skal anvendes:
1. U-hold kontakter Jette Lillebæk, VFI på 20 93 61 22 og får oplyst
navn og tlf. modstanderholdets kontaktperson samt får oplyst på
hvilke dage og tider kan evt. kan afvikles.
2. U-hold kontakter modstanderens kontaktperson og aftaler ny
spilledag udfra ovenstående kriterier.
3. U-hold kontakter igen Jette Lillebæk og oplyser denne om det nye
tidspunkt.
4. Jette Lillebæk afbestiller banerne til den oprindelige kamp samt
bestiller baner til den nye kamp.
Opnås ikke modstanderens accept kan kampen ikke udsættes og § 7.2.
tages i anvendelse dog uden bødeforlæg.
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