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 Turneringsregler SFS-Holdturnering. 
Rækkeinddeling 
Rækkeinddeling foretages af SFS-Bowlingudvalg. 

Det tilstræbes at der er 6 hold i hver række. 

Op- og nedrykning: Rækkevinder rykker en række op og holdet der bliver sidst rykker en række ned. 

Hvis der er hold som trækker sig ud mellem to turneringer fyldes op med hold nedefra. 

Det betyder at der i flere rækker ingen nedrykkere er og flere hold kan rykke en række op. 

Det tilstræbes at alle tilmeldte hold får nogenlunde lige mange kampe. 

Holdledere. 
Hvert hold skal have udpeget en holdleder, som er forpligtet til at være behjælpelig med optælling af samtlige slagsedler og 

scoringslister efter kampen.  

Slagseddel skal være udfyldt med spillernavne og  SFS- medlemsnummer og skal efter kampen underskrives af holdleder. 

Startgebyr. 
Startgebyr fastsættes af udvalget 

Holdene/Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af dem tilmeldte hold. 

Hold 
Et hold består af 3 spillere + evt. 2 udskiftningsspillere. 

En spiller kan kun deltage på èt hold i samme turnering, dog  har et firma/klub flere hold med i turneringen vil det være  muligt at 

rykke en spiller op på et af firmaets/klubbens højere rangerede hold.  Ønsker dette skal SFS-bowlingudvalg informeres inden kampen 

spilles. Spilleren kan i efterfølgende kampe ikke rykkes ned igen. 

Det  er ikke tilladt at spille på flere hold samme aften. 

Der er ingen grænser for hvor mange forskellige spillere der må deltage på et hold i løbet af turneringen. 

For at være spilleberettiget skal man være medlem af Sønderborg Familie og Firma Sport. 

Man kan dog ved at skrive NY på slagsedlen godt være spilleberettiget. 

Personlige data såsom fødselsdag / år , adresse og telefonnummer skal påføres på slagsedlen.  

Man skal tilmelde sig SFS inden 8 dage. 

Evt. har man allerede meldt sig ind men venter på at få sit medlemsnummer. 

Anvendelse af ikke spilleberettigede spillere: 

Hvis man i en kamp anvender spillere som ikke er berettiget til at deltage betyder det udelukkelse af løbende turnering og holdet 

idømmes en bøde på kr. 150.  

Alle point fratages og modstanderne i de allerede spillede kampe vinder 5 – 0. 

Afvikling/Point 
I en kamp spilles der 2 serier. Der spilles leauge bowling i alle rækker. 

Der gives 2 point til vinder af hver serie, og et point til hvert hold ved uafgjort. 

Desuden lægges holdscore fra de 2 serier sammen og det hold som har den højeste totalscore, tildeles et ekstra bonuspoint. Har 

holdene samme totalscore tildeles hvert hold et 1/2 bonuspoint. 

Det betyder at der ialt spilles om 5 point pr. kamp.                        

Udskiftning 
Udskiftning af en spiller skal meddeles modpartens holdleder og turneringsledelsen. i modsat fald tæller udskiftningsspillerens kegler 

ikke. 

Der kan i kampen fortages “flyvende” udskiftning efter følgende retningslinjer: 

a.  En spiller der udskiftes efter en afsluttet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning. 

b.  En spiller der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i kampen. 

Mødetid 

a. Mindst 2 spillere på et hold skal være klar til kamp på fastsatte kamptidspunkt.  

Er dette ikke tilfældet erklæres kampen for tabt og klubben idømmes en bøde på kr. 150,- 

Møder den 3 spiller efter fastsatte kamptidspunkt kan vedkommende først indtræde i den anden serie. 

b. Er en klub ude af stand til at stille hold til en kamp, skal man, for at afbudet er rettidigt fremsendt, sørge for såvel 

modstander som udvalg har besked senest 

24 timer før fastsat kamptidspunkt. 

Udsættelse og flytning af kampe er ikke muligt, så et afbud betyder at kampen er tabt. 

Det andet hold skal møde op og spille de 2 serier. De får 5 point samt det antal væltede kegler holdet opnår. Disse 

2 serier kan afvikles på 1 bane. 

c. En klub der udebliver fra en kamp uden at have givet meddelelse herom til såvel 

modstander som udvalg inden den angivne tidsfrist, (24 timer før fastsat kamp tidspunkt) idømmes en bøde på kr. 

150,- og kampen erklæres for tabt. 

Det hold der er mødt spiller og får tildelt 5 point samt det antal væltede kegler holdet opnår. 

d. Klubberne kan ikke aftale at undlade at spille en kamp og herefter dele points. 

                              I sådanne tilfælde vil der ikke blive uddelt points.  

Slagseddel 
Slagseddel afhentes senest 10 min. før kamptidspunkt hos turneringslederen. 

Efter hver kamp afleverer holdleder slagseddel i udfyldt og eftertalt stand til turneringslederen. 

Protest 
Såfremt en klub nedlægger protest, skal protesten være vedlagt kr. 100,- som tilfalder SFS såfremt protesten ikke tages til følge. 

Protesten skal indsendes skriftlig til udvalget inden 48 timer. 

Protest inden en kamp fritager ikke holdene for at spille kampen. 

Protesten skal behandles af udvalget inden 3 uger. 
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