Til Klubberne under Danmarks Bowling Forbund Vest
I forbindelse med afslutningen af DBwF´s turnering 2019-2020 er der en række forhold som klubber, holdledere og atleter bør
være opmærksomme på.
I brev udsendt til klubberne 16. juni 2020 fandtes de af forbundet fastlagte rammer for afvikling af turneringen 2019-2020,
enkelte af disse punkter findes her gentaget, dette omhandler op- og nedrykningsregler, mulighed for at spille sæsonen færdig
for gammel klub, klubdragt og balancehuller.
I den øvrige del af nedenstående skrivelse findes retningsliner, dispensationer og beskrivelse af spillemåder som vil være gældende i forbindelse med afvikling af de resterende turneringskampe i sæson 2019-20. Det skal dog slås fast at:

Danmarks Bowling Forbunds atleter er forpligtet til at sætte sig ind i reglerne der er i hallen der skal spilles i, og at alle hallens anvisninger skal følges.
Generelle anbefalinger ved afvikling af kampe:












Hold afstand.
Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
Host eller nys i dit ærme.
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
Begræns sang, høj tale/råb.
Man møder omklædt til kampen (ingen benytter omklædningsrummene)
Når man ankommer til hallen, skal man holde sig til sin egen gruppe / kamp –
uden at gå rundt og være social
Man bruger kun eget materiale (lad være med at bruge andres klude eller lignende.)
Medbring eget håndsprit
Under kampen skal man sidde ned, indtil der er ens tur.
Lad en atlet komme væk – inden en ny atlet går frem

Når mange mennesker samles, særligt hvis man er tæt på hinanden, vil der være øget risiko for smitte.
Generelt er det en god ide at holde 1 meters afstand til andre for at forebygge smitte.
Særligt ved forsamlinger, hvor der deltager mange mennesker, hvor der ikke holdes afstand, eller ved aktiviteter som sang, høj
tale/råb, kan der være en øget risiko for dråbesmitte.

Op- og nedrykningsregler:
Op- og nedrykningsregler for atleter suspenderes og der kan spilles på flere hold.

Telefon kampe:
Telefonkampene er for at gøre det så nemt som muligt for klubberne at få afviklet de sidste kampe, så derfor skal det gøres så
nemt som muligt.
Det er tilladt, at der spilles telefonkampe under følgende forudsætninger:






Afstanden mellem hallerne skal være minimum 75 Km.
Begge klubber skal være enige, eller den ene klub har meldt afbud
(ved afbud/trækning af hjemme hold ses bort fra afstandskravet).
Kampen afvikles som tillid mellem de 2 klubber.
Kampen skal ansøges via mail af ”hjemmebaneholdet” til aktivitetskoordinatoren.

Telefonkampe må gerne spilles i klubbens træningstid. Skulle der blive problemer med indtastningen, så ret henvendelse til
aktivitetskoordinatoren på e-mail vest-akti@bowlingsport.dk (Ole Drensgaard).
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Klub skifte:
Der gives mulighed for (ved klubskifte) at spille sæsonen færdig for gammel klub.
Ved genoptagelse af sæsonen og klubskiftet er sker i maj vil atleten kun være spilleberettiget for holdspil for nuværende/afgivende klub frem til den 4. oktober.
Hvis der er sket klubskifte på andet tidspunkt, har atleten karantæne for holdspil i 3 måneder fra datoen, hvor klubskiftet
er sket, og kan ikke spille turneringen færdig for gammel klub.

Spilledragt:
Vi opfordrer selvfølgelig vores klubber til at møde op i ens klubdragt, men der er klubber hvor der spilles i flere forskellige
klubdragter på forskellige hold. Dette kan give udfordringer i forbindelse med afslutning at sæsonen 2019/2020 - hvis en klub
har flere afbud på grund af ferie. Det er Forbundets bestyrelses holdning, at man må strække sig langt for at hjælpe klubberne
igennem resten af denne sæson, hvilket vil sige, at der gives dispensation til, at der spilles i forskellige klubdragter på samme
hold.

Forbud mod balancehuller i kugler:
Da vi i denne situation ikke har haft den normale sommerpause, kan der være spillere, som ikke kan nå at få deres kugler gjort
lovlige med hensyn til balancehullet. Bestyrelsen dispensere for denne regel (ved danske aktiviteter) indtil videre. Der bliver
meldt en frist ud på et senere tidspunkt, når der er overblik over, hvor lang tid de forskellige Proshops skal bruge for at komme
i mål.

Dispensation for reserve, holdledere (spillereglernes § 6a stk. 2):
§6a stk. 2 Hele holdet skal fra turneringskampens start og til turneringskampens afslutning befinde sig på spillerområdet ved banerne.

For at minimerer antallet af atleter på banesættet accepteres det at holdleder og evt. reserve opholder sig uden for spilleområdet ved banerne.

Uddeling af medaljer ved turneringsafslutning:
Ved medaljeoverrækkelse vil holdene enkeltvis blive kaldt frem, medaljer skal ikke hænges om halsen på den enkelte atlet,
men vil blive udleveret til repræsentant for holdet.

Kampe med modstander:
Kampe tabes såfremt der ikke sker fremmøde til planlagt kamp jf. spillereglernes § 12 og § 13, dog vil man ikke trukket ud af
turneringen, hvis man ikke har mødt i 3 eller flere kampe.

Spillemåde for alle 6-mands- og 4-mandshold:
Kampe i Ligaen og 1. division afvikles som tidligere

Spillemåde 3-mandsholds Rækker inc. Ungdom:
I rækker med ude/hjemme kampe, vil der ikke ske ændringer i spilleformen.
I rækker hvor der spilles i puljer, så spilles der EU i serierne, ellers følger man den udleverede scoretavle.
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Kampe uden Modstander:
Kampe tabes såfremt der ikke sker fremmøde til planlagt kamp jf. spillereglernes § 12 og § 13, Holdet der ikke møder, skal
betale baneleje, enten direkte til hallen i forbindelse med kampen, eller via forbundet, der betaler (lægger ud for) banelejen til
hallen.
I kampe uden modstander vil det ikke i alle tilfælde være muligt at registrere point og keglefald, skulle dette ske, sendes
den udfyldte scoretavle til Ole Drensgaard, på e-mail vest-akti@bowlingsport.dk
Turneringsudvalget vil herefter sørge for resultatregistreringen i Bowlingportalen

Spillemåde 6-mandshold Liga, 1. til 3. division (Doubler):
Ved egen kamp uden modstander kan kampen afvikles sådanne:
Bane 1

Bane 2

Serie 1

Double 1 - 1
Double 1 - 2
Double 3 - 1

Double 2 - 1
Double 2 - 2
Double 3 - 2

Serie 2

Double 2 - 1
Double 2 - 2
Double 3 - 2

Double 1 - 1
Double 1 - 2
Double 3 - 1

Serie 3

Double 1 - 1
Double 1 - 2
Double 3 - 1

Double 2 - 1
Double 2 - 2
Double 3 - 2

Serie 4

Double 2 - 1
Double 2 - 2
Double 3 - 2

Double 1 - 1
Double 1 - 2
Double 3 - 1

Serie 5

Double 1 - 1
Double 1 - 2
Double 3 - 1

Double 2 - 1
Double 2 - 2
Double 3 - 2

Serie 6

Double 2 - 1
Double 2 - 2
Double 3 - 2

Double 1 - 1
Double 1 - 2
Double 3 - 1

Spillemåde 6-mandshold 3. division (række A, B og C):
Ved egen kamp uden modstander kan kampen afvikles sådanne:

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Bane 1
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 5
Spiller 6
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 5
Spiller 6

Bane 2
Spiller 4
Spiller 5
Spiller 6
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 5
Spiller 6
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
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Spillemåde 4-mandshold:
Ved egen kamp uden modstander kan kampen afvikles sådanne:

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4

Bane 1
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4

Bane 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 1
Spiller 2

Med sportslig hilsen
Torben Rasmussen
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