Reglement sesongen 2009/2010
1. Sørlandsligaen spilles i én divisjon. Hvert lag består av 3 spillere +
eventuelt en reserve (innbytter). Hvert lag spiller 9 serier i hver kamp.
2. Hjemmelaget tar kontakt med motspillende lag for avtale av spilletid, senest
én uke før kampen skal spilles. Kampene skal spilles i oppsatt uke, men
lagene kan avtale å spille kampen en uke før eller etter oppsatt uke.
(Gjelder ikke siste runde). Dersom et lag ikke kan spille kampen innen
tidsfristen, mister laget muligheten til poeng. Lag som ikke får motstander,
må spille kampen for å få registrert pinnefall, og for å få poeng. Kampen
spilles på lagets hjemmebane.
3. En spiller som benyttes på et lag, må stå over to kamper for å benyttes på
et annet lag. Overtredelse medfører at spilleren mister sine score.
4. Fra sesongen 2009 -2010 har NBF innført nytt handicapsystem, hvor
spillere fra begge kjønn er inndelt i 6 klasser. (A – B – C - D – E – F) Med
dette systemet er det slutt på ekstra handicap for damer. I Sørlandsligaen
benyttes system B: 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25.
5. Pr. kamp gis det 1 poeng pr. vunnet serie og 1 poeng til det laget med
høyest totale pinnefall. Ved likt pinnefall tildeles 0,5 poeng til hvert lag.
6. Hjemmelaget er ansvarlig for å registrere spillernes pinnefall på
www.bowling.no senest 1 døgn etter kampavvikling. Spilleskjemaet sendes
snarest til roy@intershare.no, telefaks 380 98997 eller pr. brev til Roy
Støylen, Klipperveien 100 A, 4624 Kristiansand.
7. Hjemmelaget er ansvarlig for at spilleskjema er korrekt utfylt med korrekt
informasjon. Hjemmelaget skal arkivere en kopi av spilleskjemaet.
8. Agder Bowlingkrets sender ut faktura for startkontingent som betales
snarest etter mottak. Hjemmelaget betaler baneleie for begge lag.
9. Ligaspillet er aprobert, og NBF’s regelverk må overholdes. Styret i ABK er
ansvarlig for Sørlandsligaen. Protester sendes skriftlig til Agder
Bowlingkrets senest en uke etter kampdato.
Lykke til!

