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Retningslinjer og propositioner for DBwFs Ungdomsranking
Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsranking (UR) er en ranglisteturnering, som løber over en hel
sæson (fra august til april-juni). UR-turneringens fundament er en række nationale ungdomsstævner, som efter ansøgning udnævnes som UR-stævner af Danmarks Bowling Forbund. Turneringen
er åben for alle junior- og ynglingeatleter med licens under Danmarks Bowling Forbund. Puslingeatleter kan ikke deltage i UR-turneringen.
Alle junior- og ynglingeatleter, som deltager i et UR-stævne, deltager automatisk i UR-turneringen.
Ungdomsatleterne skal derfor ikke købe særlige slagsedler eller tilmelde sig UR-turneringen separat. Antallet af UR-stævner i UR-turneringen kan variere i intervallet 3 til 7 fra sæson til sæson.
UR-turneringen afsluttes hvert år med et finalestævne, rankingfinalen. For at kunne kvalificere sig
til rankingfinalen skal ungdomsatleten have deltaget i mindst følgende antal UR-stævner i URturneringen:
Ved 3 UR-stævner i UR-turneringen – deltagelse i mindst 2 UR-stævner
Ved 4 UR-stævner i UR-turneringen – deltagelse i mindst 2 UR-stævner
Ved 5 UR-stævner i UR-turneringen – deltagelse i mindst 3 UR-stævner
Ved 6 UR-stævner i UR-turneringen – deltagelse i mindst 4 UR-stævner
Ved 7 UR-stævner i UR-turneringen – deltagelse i mindst 4 UR-stævner
For at kunne kvalificere sig til rankingfinalen forudsættes det ydermere, at ungdomsatleten har deltaget i et eller flere UR-stævner beliggende i såvel Øst som Vest.
I løbet af UR-turneringen er det muligt at optjene point ved alle UR-stævner. Pointgivning foregår i
rækkerne junior piger, junior drenge, ynglinge piger og ynglinge drenge, og point gives efter ungdomsatletens højeste indledende resultat i UR-stævnet. Der tildeles point til de 10 højeste indledende scorer i hver række, og der gives fra 5 til 60 point, som illustreret herunder.
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I tilfælde af ens keglefald ved to eller flere ungdomsatleter tildeles de pågældende ungdomsatleter
den samme placering, og ungdomsatleterne tildeles det fulde antal point, som knytter sig til denne
placering. Ved ens score tildeles de pågældende point derfor flere gange.
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Eksempel: Har f.eks. to ungdomsatleter opnået den højeste indledende score under et UR-stævne,
tildeles begge ungdomsatleter 60 point. Ingen ungdomsatlet placeres som nummer 2, og der tildeles
derfor ikke 50 point ved dette UR-stævne. Nummer 3 tildeles 40 point.
De 8 junior piger, 8 junior drenge, 8 ynglinge piger og 8 ynglinge drenge, som har opnået flest point
gennem UR-stævnerne i UR-turneringen, kvalificerer sig til rankingfinalen – i alt 32 ungdomsatleter.
I tilfælde af at flere ungdomsatleter har samme antal point, når alle UR-stævner i UR-turneringen er
afviklede, vil følgende regler afgøre ungdomsatleternes slutplaceringer på UR-ranglisten:
1) Deltagelse i flest UR-stævner i UR-turneringen
2) Flest opnåede point i sidste UR-stævne i UR-turneringen. Herefter flest opnåede point i
næstsidste UR-stævne i UR-turneringen osv.
Hvis der er færre end 8 junior piger, 8 junior drenge, 8 ynglinge piger eller 8 ynglinge drenge, som
har opfyldt kravene til kvalificering til rankingfinalen, vil der blive suppleret i den eller de pågældende rækker i henhold til placeringen på UR-ranglisten ud fra følgende:
1) Deltagelse i flest UR-stævner i UR-turneringen
2) Flest opnåede point i UR-stævnerne i UR-turneringen
3) Flest opnåede point i sidste UR-stævne i UR-turneringen. Herefter flest opnåede point i
næstsidste UR-stævne i UR-turneringen osv.
Propositioner og bestemmelser for rankingfinalen
Rankingfinalen afvikles hvert år i slutningen af sæsonen (april-juni). Spillested og -tid fastsættes af
Danmarks Bowling Forbunds Børn og Unge gruppe.
Der skal spilles i godkendt klubtrøje ved rankingfinalen. Der gives dog dispensation herfor, hvis
ungdomsatleten ikke er i besiddelse af en klubtrøje som følge af klubskifte.
Rankingfinalen består af to blokke; et grundspil og et slutspil, som afvikles på én dag.
Grundspil
I grundspillet startes der fra nul, og der spilles alle mod alle over én serie i rækkerne junior piger,
junior drenge, ynglinge piger og ynglinge drenge. Det vil sige, at der i alt spilles 7 kampe i grundspillet. Hver kamp spilles med én ungdomsatlet på hver bane. De enkelte kampe skal ikke spilles
efter matchplay-style princippet, og der kan derfor spilles frit.
Der spilles i øvrigt efter Danmarks Bowling Forbunds generelle regler.
Hvis en ungdomsatlet melder fra til rankingfinalen senest 24 timer før finalestarten, kan Danmarks
Bowling Forbunds Børn og Unge gruppe invitere ungdomsatlet nr. 9 på UR-ranglisten i den pågældende række til rankingfinalen. Hvis en ungdomsatlet udebliver fra rankingfinalen uden afbud, indsættes der en sparring. Kampene spilles herefter som normalt med tildeling af bonuspoint.
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Hvis en ungdomsatlet udgår fra rankingfinalen på grund af en skade eller lignende, nulstilles allerede spillede kampe, herunder både point og kegler. De resterende kampe afvikles ikke, men modstanderen må gerne træne på banen til næste kamp.
Pointberegning
Udover antal væltede kegler pr. serie beregnes bonuspoint i grundspillet efter følgende regler:
Vundet serie
Uafgjort serie
Tabt serie
Serie på 200-249
Serie på 250-300

20 point
10 point
0 point
5 point
10 point

Slutspil
Efter grundspillet kvalificerer de 4 bedst placerede junior piger, junior drenge, ynglinge piger og
ynglinge drenge sig til et slutspil, hvor der spilles finale på følgende måde:
Kamp 1:
Kamp 2:

Nr. 1 efter grundspillet spiller imod nr. 4 efter grundspillet
Nr. 2 efter grundspillet spiller imod nr. 3 efter grundspillet

(Kamp 1 og 2 spilles samtidig).
Kamp 3:

Vinder af kamp 1 spiller imod vinder af kamp 2.

I slutspillet startes der fra nul, og vinderen af hver kamp er ungdomsatleten med det højeste samlede
keglefald over 2 serier. I tilfælde af uafgjort spilles der roll-off, indtil der er fundet en vinder. Taberne af kamp 1 og 2 tildeles begge en 3. plads.
Efter slutspillet uddeles én bowlingkugle som præmie til nummer 1, 2 og 3 i alle rækker.
Alle serier i såvel grundspil som slutspil er snittællende.
Det er gratis for de kvalificerede ungdomsatleter at deltage i rankingfinalen. Transport og forplejning i forbindelse med rankingfinalen er for ungdomsatletens egen regning.
Danmarks Bowling Forbunds Børn og Unge gruppe kan forud for hver sæson revidere og/eller ændre ovenstående propositioner og bestemmelser. Det er ligeledes Børn og Unge gruppen, der suverænt afgør tvivlsspørgsmål af enhver art i forbindelse med Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsranking.
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