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§1

Ungdomsligaen bestå r af é n landsdækkende række med ungdomshold.

§2

Ungdomsligaen hører under og administreres af Danmarks Bowling Forbunds
”Børn og Unge” arbejdsgruppe. Repræsentantskabet kan beslutte, at administrationen
skal varetages andet steds i forbundet.
Den praktiske afvikling (herunder tilmelding af hold) varetages af DBwF Øst- og
DBwF Vest, i forening.

§3

De deltagende hold har i løbet af en sæson hver é n runde på hjemmebane. Et mikset
hold (et hold bestå ende af spillere fra flere klubber) skal i forbindelse med indsendelsen
af sin begrundelse for valget om at lave et mikset hold oplyse DBwF
om, hvilken af de involverede klubbers hjemmebane, som holdet ønsker at have. Derudover vil der være minimum 1 neutral runde i løbet af sæsonen. Hver enkelt klub betaler den fulde pris for afholdelse af sin egen hjemmerunde. Er der en eller flere neutrale
runder i en sæson, deles omkostningerne for den/disse mellem de deltagende hold. Dvs.
at der spilles gratis i de øvrige runder på udebane.
Hjemmeholdet sørger for, at der er dommere under kampene, samt at resultaterne bliver
indtastet i Bowlingportalen.
Til hver dobbelt-runde (weekend med en runde lørdag og søndag) udbetaler DBwF
kørselsgodtgørelse samt tilskud til broafgift ud fra de til enhver tid gældende
takster i DBwF.
Overnatningstilskud på 850,00 kroner pr. hold ydes til klubber, som har mere end 90
km. til spillerunden, men der ydes ikke overnatningstilskud til klubberne, som har
hjemmebane i den på gældende dobbeltrunde. Tilskuddet gives ved forevisning af kvittering
for afholdt udgift.
Alle øvrige udgifter dækkes af klubberne.

§4

Turneringen udskrives for minimum 6 og maksimalt 8 ungdomshold. Der spilles 3mandshold (1 reservespiller er tilladt).
Hver klub kan maximalt deltage med é t hold i Ungdomsligaen. Det er dog muligt at
stille med et mikset hold (et hold bestå ende af spillere fra flere klubber) i Ungdomsligaen. Klubberne skal dog forsøge at stille med rene klubhold i Ungdomsligaen, så fremt
det er muligt. Vælger nogle klubber at lave et mikset hold, skal de foruden kravet til
holdtilmeldingen i §5 fremsende en begrundelse for valget om at lave et mikset hold til
Ungdomsudvalget, som herefter vil vurdere ansøgningen.

§5

Der er ingen automatisk nedrykning fra Ungdomsligaen. Tilmelding af hold vil foregå
via Øst og Vest holdtilmelding. Ved holdtilmelding skal der, for at tilmel-

dingen betragtes som gyldig, opgives det seneste officielle turneringsgennemsnit for fire licenserede ungdomsspillere. Hvert å r udvælges 6-8 af de højest rangerende hold baseret på turneringsgennemsnittet, der har tilmeldt sig Ungdomsligaen. I beregningen
indgå r tre spillere samt é n reservespiller. Udvælgelsen foretages af arrangøren.
§6

Et hold i Ungdomsligaen må bestå af drenge- så vel som pigespillere samt ynglingeså vel som junior- og puslingespillere.

§7

I hver runde mødes holdene i en og samme hal, hvor der spilles alle mod alle.
Der spilles kampe á 1 serie (eks. 7 serier pr. hold ved 8 hold i rækken). Der spilles AM
spillemå de, og hver kamp afvikles på et banesæt.
Kampen afsluttes med en serie efter baker-format. Der skal stilles hold med 3 spillere.
Det er ikke muligt at skifte ud. 10 rude spilles så vidt muligt af alle spillere, dvs. spilleren
der spiller rude 1-4 og 7, spiller første slag i 10. Spilleren der spiller rude 2-5-8 spiller 2.
slag i 10 rude. Spilleren der spiller rude 3-6-9 spiller bonusslaget i 10.rude. Der gives
2 point for denne serie. Ender den uafgjort få r begge hold 1 point.
Det tilstræbes altid, at der afvikles 2 runder i en weekend i to bowlingcentre, som
ligger geografisk nær hinanden. Ved 8 hold afvikles de indledende runder, som udgør
grundspillet, over ni spillerunder, og der vil være pokalslutspil om søndagen i den sidste
weekend. Dvs. at Ungdomsligaen spilles over i alt fem weekender. Så fremt der er 7 eller færre hold, vil der blive lavet neutrale runder.

§8

Uanset hvor mange hold rækken bestå r af, betragtes é n runde (en spilledag) i Ungdomsligaen som é n kamp. Dette har bl.a. følgende betydning:
Udskiftninger:
Der må skiftes ud efter hver spillet serie. Skiftes der ud midt i en serie, må der IKKE
skiftes mere i hele runden – heller ikke selv om der skiftes modstander. Det er dog kun
tilladt at benytte fire forskellige spillere i en runde.
Rekorder:
Der kan sættes rekorder for 3-mandshold AM i Ungdomsligaen. Rundens kampe betragtes som sammenhængende serier – også selv om der skiftes modstander og evt. holdes en kort pause midtvejs. Alle discipliner skal gennemføres uden pauser ud over
normale baneskift for at kunne blive anerkendt som rekord.
Se i øvrigt DBwFs rekordreglement.
Op- og nedrykning af spillere:
For nedrykning af en spiller til lavere rangerende hold i klubben gælder, at den enkelte
spiller er lå st, hvis vedkommende har deltaget i blot é n enkelt rude i den på gældende
runde.
NB! I en dobbeltrunde, hvor der spilles Ungdomsligarunde lørdag og igen søndag, er
det naturligvis tilladt at ændre holdet fra lørdag til søndag,
De almindelige regler for op- og nedrykning af spillere, som fremgå r af
DBwFs love og bestemmelser, er i dette tilfælde gældende.

§9

Der spilles et antal indledende runder svarende til antallet af hold i Ungdomsligaen.
Disse indledende runder afvikles så dan, at hvert hold spiller é n runde i sin hjemmehal.
Så fremt rækken et å r bestå r af færre end otte hold, kan der planlægges ekstra runder på
neutral bane, så ledes at der afvikles i alt otte indledende runder.

§10

I forbindelse med en runde i Ungdomsligaen skal der være nyolierede baner inden
kampstart. Booking af og betaling for en evt. banebehandling før og undervejs i en runde på lægges hjemmeholdet. Ved evt. spillerunde på neutral bane ligger ansvaret hos

henholdsvis Øst eller Vest afhængig af, hvor spillerunden afvikles, og bliver
der på lagt et gebyr for oliering, deles dette mellem de deltagende hold.
Olieprofilen, som der skal spilles på ved en runde, bestemmes af hjemmeholdet, som
skal fremsende olieprofilen til ungdomsligaklubbernes ungdomsledere senest 14 dage
før runden. Olieprofilen der vælges, skal til ebhver tid være at finde blandt de
tilgængelige olieprofiler jf. profilbanken ved World Bowling.
Olieprofilen kan derudover lægges op på facebook siden ”DBwFs Ungdomsliga”. Oileprofilen til eventuelle neutrale runder og slutspillet bestemmes af
arrangøren (DBwF).
§11

Pointfordeling:
Der gives 2 point for en vundet kamp og 1 point for uafgjort.

§12

Der spilles om DBwFs Ungdomsliga medaljer i guld, sølv og bronze. Disse uddeles til
nummer 1, 2 og 3 efter det indledende grundspil. I tilfælde af pointlighed efter sidste
runde afgøres placeringen efter antallet af point i samtlige af sæsonens indbyrdes kampe. I tilfælde af pointlighed betragtes det samlede keglefald i alle kampe.

§13

Ved 8 hold i ungdomsligaen:
A-pokalslutspil:
Placeringerne 1-4 efter grundspillet kvalificerer sig til et A-pokalslutspil, hvor der spilles om Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsligapokal.
Til pokalslutspillet medtages følgende point:
Nr. 1: 5 point
Nr. 2: 3 point
Nr. 3: 2 point
Nr. 4: 1 point
Der spilles 2 kampe á 1 serie i slutspillet, og der gives 2 point for en vundet serie og 1
point for uafgjort. I tilfælde af pointlighed efter sidste kamp afgøres placeringerne efter
antallet af point i indbyrdes kampe og dernæst samlede keglefald i alle kampe under
pokalslutspillet.
Pokalslutspillet spilles over é n dag. Udgifterne til pokalslutspillet (baneleje, udbetaling
af kørselsgodtgørelse samt køb og gravering af pokal) betales af DBwF.
B-pokalslutspil:
Placeringerne 5-8 efter grundspillet deltager også på slutspilsdagen. Disse hold spiller
om Ungdomsligaens B-pokalslutspil, hvori der ligeledes spilles om en pokal. Dette placeringsspil afvikles efter de samme retningslinjer som A-pokalslutspillet (jf. beskrivelsen ovenfor).
Der vil blive arrangeret socialt samvær lørdag aften før pokalslutspillet for holdene i
bå de A- og B-pokalslutspillet, og DBwF vil være vært ved en lettere anretning. Der vil
her være en lille egenbetaling for alle hold.
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Ved 6 hold i Ungdomsligaen:
A-pokalslutspil:
Placeringerne 1-3 efter grundspillet kvalificerer sig til et A-pokalslutspil, hvor der spilles om Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsligapokal.
Til pokalslutspillet medtages følgende point:
Nr. 1: 5 point
Nr. 2: 3 point
Nr. 3: 2 point
Der spilles 6 kampe á 1 serie AM, hvor alle 3 hold spiller alle mod alle på é n gang.
Det hold, der har højest score i hver serie, modtager 2 point, det næsthøjest scorende
hold modtager 1 point, og det lavest scorende hold modtager 0 point.
Ved uafgjort i en serie spilles der roll-off. De implicerede hold udvælger é n fra hvert
hold til at kaste et slag mod 10 kegler. Hvis der noteres samme keglefald, skal en ny fra
hvert hold spille en ny roll-off. Dette gentages, indtil en afgørelse er fundet.
I tilfælde af pointlighed efter sidste kamp, afgøres placeringerne efter antal flest vundne
serier i finaleslutspillet og derernæst samlede keglefald i alle kampe under pokalslutspillet.
B-pokalslutspil:
Placeringerne 4-6 efter grundspillet deltager også på slutspilsdagen. Disse hold spiller
om Ungdomsligaens B-pokalslutspil, hvori der ligeledes spilles om en pokal. Dette placeringsspil afvikles efter de samme retningslinjer som A-pokalslutspillet (jf. beskrivelsen ovenfor).
Der vil blive arrangeret socialt samvær lørdag aften før pokalslutspillet for holdene i
bå de A- og B-pokalslutspillet, og DBwF foranlediger en lettere anretning. Der vil
her være en lille egenbetaling for alle hold
§14

Arrangøren (DBwF) kan revidere og ændre ovenstå ende propropositioner og bestemmelser forud for en sæson. Dog kan der ikke foretages ændringer for en igangværende sæson.
Udarbejdet af
Danmarks Bowling Forbund

