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Præambel
Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler. Atleter og andre personer omkring
forbundets mesterskaber, stævner og turneringer accepterer spillereglerne som betingelse
for deltagelse og er bundet af spillereglerne.
Forbundets spilleregler er opdelt i følgende tre hovedkategorier:
•
•
•

Mesterskaber og stævner, kapitel to.
Turneringskampe, kapitel tre til seks.
Fælles spilleregler for mesterskaber, stævner og turneringer udbudt af forbundet, kapitel syv til elleve.

I kapitel tre til seks, der omfatter turneringer udbudt af forbundet, gennemgås spillereglerne
efter deres aktualitet i forbindelse med en turneringskamp; før, under og ved afslutning af
en turneringskamp.
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1.

Formål og ændringer af forbundets spilleregler
§1

Formål
stk. 1 Forbundets spilleregler er generelle spilleregler gældende for alle mesterskaber, stævner og turneringer udbudt af forbundet.
stk. 2 Særlige regler gældende for specifikke mesterskaber, stævner og turneringer betragtes som propositioner.
stk. 3 Samtlige atleter er ved deres deltagelse i forbundets mesterskaber, stævner og turneringer underlagt forbundets spilleregler.
stk. 4 Ved turneringskampe er holdlederen og eventuel reserve tillige underlagt
forbundets spilleregler.

§2

Ændring af forbundets spilleregler
stk. 1 Ændring af forbundets spilleregler kan ske på et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal, jf. forbundets love § 9, stk. 4.

2.

Mesterskaber og stævner
§3

Den enkelte start ved mesterskaber og stævner
stk. 1 Forudsat at banerne er ledige påbegyndes den enkelte start ved et mesterskab eller et stævne på det tidspunkt, der fremgår af mesterskabets
eller stævnets startliste.
stk. 2 En start kan ikke udsættes som følge af en eller flere atleters forsinkelse.
stk. 3 Atleter der møder for sent, kan indtræde i den rude de øvrige atleter ved
banesættet er nået til.
stk. 4 Inden indtræden tilkaldes dommeren, der afgør, hvornår den for sent ankomne atlet kan indtræde.

§4

Startens afslutning
stk. 1 Ved mesterskaber og stævner er starten færdigspillet, når samtlige atleter ved et banesæt har færdigspillet 10. rude.
stk. 2 En atlet kan ikke udtræde af mesterskabet eller stævnet før dommeren
er kontaktet og har godkendt, at atleten udtræder.
stk. 3 Banerne må ikke forlades før starten er færdigspillet.

3.

Før en turneringskamps start
§5

En spilleuge (tidligere spilledag)
stk. 1 En spilleuge regnes fra og med mandag til og med søndag.

§6

Deltagelse i flere turneringer
stk. 1 En atlet må deltage i flere turneringer udbudt af forbundet i samme spilleuge.
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stk. 2 En atlet må i den enkelte turnering kun deltage på ét hold i samme turnering i en spilleuge.
§ 6a Et holds sammensætning
stk. 1 Et hold består altid af det antal atleter, der fremgår af propositionerne for
den pågældende turnering, samt eventuelt én reserve.
stk. 2 Hele holdet skal fra turneringskampens start og til turneringskampens
afslutning befinde sig på spillerområdet ved banerne.
stk. 3 En atlet kan ikke udtræde af en turneringskamp før dommeren er kontaktet, og har godkendt at atleten udtræder.
§ 6b Oprykning af en atlet i samme turnering
stk. 1 Inden for samme turnering, kan en atlet deltage på et højere liggende
hold, dog i overensstemmelse med § 6, stk. 2.
§ 6c

Nedrykning af en atlet i samme turnering (oversidningsreglen)
stk. 1 Inden for samme turnering, kan en atlet først deltage på et lavere liggende hold, hvis det højere liggende hold, atleten senest har deltaget på,
i mellemtiden har spillet en eller flere turneringskampe i en spilleuge uden
atletens deltagelse (oversidning).
stk. 2 En atlet påført scoretavlen som reserve, men som ikke skiftes ind i en
turneringskamp, kan slettes af scorestavlen og har ikke deltaget i turneringskampen (oversidning).
stk. 3 En atlet, der deltager på et hold, der samme spilleuge spiller flere turneringskampe, men ikke deltager i holdets sidste turneringskamp, kan
deltage på et lavere liggende hold i næste spilleuge (oversidning i spilleugens sidste turneringskamp).
stk. 4 Hvis det højere liggende hold, som atleten senest har deltaget på, har
turneringskampe i samme spilleuge som det lavere liggende hold, kan
atleten deltage i det lavere liggende holds turneringskampe, uanset hvornår de to holds turneringskampe tidsmæssigt er placeret i den
pågældende spilleuge (fremskudt oversidning).

§7

Holdlederen
stk. 1 Et hold skal have en holdleder. Holdlederen skal befinde sig på spillerområdet ved banerne.
stk. 2 Holdlederen kan eventuelt være aktiv atlet på holdet.
stk. 3 En holdleder, der fratræder inden turneringskampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette dommeren og modstander herom, og kan
ikke genindtræde i samme turneringskamp.

§8

Turneringskampens scoretavle
stk. 1 Det hold, der jf. turneringsplanen på bowlingportalen er jourhavende for
turneringskampen, skal medbringe en scoretavle til turneringskampens
begge hold.
stk. 2 Holdlederne er ansvarlige for, at scoretavlen udfyldes korrekt.
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stk. 3 Holdlederne skal før turneringskampens start udfylde scoretavlen med licensnummer og navn på hele holdet inklusive eventuel reserve.
stk. 4 Efter turneringskampens start er det ikke tilladt at påføres scoretavlen
ekstra atleter.
stk. 5 Skrives der under turneringskampen forkert på scoretavlen, rettes fejlen
af holdlederne i samråd.
stk. 6 Det hold som jf. turneringsplanen er jourhavende for turneringskampen,
skal inden spilleugens udgang registrere scoretavlen i bowlingportalen.
stk. 7 Scoretavlen skal af alle deltagende hold opbevares i mindst 8 uger efter
sæsonafslutningen.

4.

Flytning af turneringskampe
§9

Flytning af turneringskampe efter ønske fra deltagende hold
stk. 1 Datoen for den berammede turneringskamp kan kun undtagelsesvis ændres.
stk. 2 Ansøgning om flytning af en turneringskamp, skal accepteres af alle deltagende hold og sendes til den ansvarlige aktivitetskoordinator.
stk. 3 En ansøgning mindre end 14 dage før den berammede turneringskampdato kan ikke forventes godkendt.
stk. 4 Alle omkostninger i forbindelse med flytning af en turneringskamp, dækkes af den ansøgende klub.

§ 10 Turneringskampe der flyttes af den ansvarlige aktivitetskoordinator
stk. 1 I særlige tilfælde skal en turneringskamp flyttes af den ansvarlige aktivitetskoordinator:
1.1 Hvis mindst to atleter fra samme hold er udtaget eller har kvalificeret
sig til deltagelse på forbundets landshold.
1.2 Hvis sportschefen stiller krav om, at en atlet deltager i et internationalt stævne eller tilsvarende aktivitet, der forhindrer at atleten kan
deltage i den pågældende runde eller turneringskamp.
1.3 Hvis der ændres termin på en eller flere af ovenstående aktiviteter,
til en dato, hvor der er planlagt afvikling af turneringskampe i Danmarksturneringens første niveau.
1.4 Hvis den sportslige organisation pålægger aktivitetskoordinatoren at
flytte turneringskampe til fordel for bowlingrelaterede aktiviteter.
1.5 Flytning af turneringskampe efter §§ 10, stk. 1.1 til stk. 1.3 vil kun
ske, såfremt klubben, hvorfra de udtagne atleter kommer fra, anmoder om at en runde eller turneringskamp flyttes og straks giver
besked herom. Ingen turneringskampe kan flyttes med under 14
dages varsel.
stk. 2 Hvis den ansvarlige aktivitetskoordinator finder det tvingende nødvendigt
at flytte en eller flere turneringskampe, kan dette ske uden accept fra de
klubber, der påvirkes af flytningen.
stk. 3 Ved flytning af en turneringskamp jf. §§ 10, stk. 1 og 2 underrettes der
om flytningen på følgende måde:
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3.1 Sker flytningen mere end 4 uger før den i bowlingportalen oprindelige
dato,
ændres
tidspunktet
for
turneringskampen
i
bowlingportalen og de klubber der påvirkes af flytningen underrettes
pr. mail til den i bowlingportalen officielle registrerede mailadresse.
3.2 Sker flytningen mindre end 4 uger før den i bowlingportalen oprindelige dato, ændres tidspunktet for turneringskampen i
bowlingportalen og de klubber der påvirkes af flytningen underrettes
pr. mail til den i bowlingportalen officielle registrerede mailadresse
med anmodning om at bekræfte modtagelse af mailen.
§ 11 Konsekvenser for sammensætning af hold ved flyttede turneringskampe
stk. 1 Alt afhængig af om turneringskampe flyttes jf. §§ 9 eller 10, er konsekvensen for sammensætning af hold forskellig:
1.1 Flyttes en turneringskamp efter ønske fra et af de deltagende hold,
jf. § 9, er den oprindelige turneringskamps dato gældende.
1.2 Flyttes en turneringskamp officielt, jf. § 10, ændres den oprindelige
dato for turneringskampen til den dato, hvor den udsatte turneringskamp afvikles.
stk. 2 Da de begrænsninger der fremgår af henholdsvis §§ 6a og 6c (oversidningsreglen ved nedrykning af en atlet i samme turnering) tolkes i forhold
til turneringskampens dato, skal en klub altid være særlig opmærksom i
forbindelse med sammensætning af hold ved flyttede turneringskampe.

5.

Udeblivelse af eller trækning af hold
§ 12 Udeblivelse fra en turneringskamp
stk. 1 Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp er denne tabt.
stk. 2 Det hold som er mødt spiller, og har vundet turneringskampen og får
point for vundne serier og turneringskamp(e) samt det antal kegler, som
holdet opnår.
stk. 3 Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp for tredje gang betragtes holdet som trukket fra den pågældende turnering jf.
spillereglernes § 13.
§ 13 Trækning af hold
stk. 1 Hvis et hold trækkes efter tilmeldingsfristen og inden turneringsafslutning, nulstilles de turneringskampe, der er spillet, eller skulle have været
spillet. Turneringskampe, der er planlagt til at skulle spilles, efter holdet
er trukket, annulleres.
stk. 2 De økonomiske konsekvenser for den klub, der trækker et hold, fremgår
af Lovregulativ I, § 9, stk. 2.
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6.

Turneringskampens start, afvikling og afslutning
§ 14 Turneringskampens start
stk. 1 Forudsat at banerne er ledige starter en turneringskamp til det tidspunkt,
der fremgår af bowlingportalen, der er forbundets officielle turneringskalender.
stk. 2 Ved turneringskampens start skal mindst én atlet være spilleklar.
2.1 En turneringskamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler:
2.1.1 Såfremt forsinkelsen er kortvarig, bør turneringskampens
starttidspunkt udsættes kortvarig, hvis muligt.
2.1.2 Er forsinkelsen så langvarig, så det ikke er muligt at udsætte
turneringskampen, betragtes turneringskampen som afbrudt
og ny dato for turneringskampen fastsættes af den ansvarlige aktivitetskoordinator.
2.2 Er der tale om anden forsinkelse end i de offentlige transportmidler,
kan en turneringskamp kun udsættes hvis forsinkelsen skyldes:
2.2.1 Direkte eller indirekte uheld.
2.2.2 Vejrlig der medfører at offentlige myndigheder fraråder al
unødvendig udkørsel.
2.3 Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som
muligt, at meddele forsinkelse eller udeblivelse til både modstander
og dommer.
2.4 Udsættes en turneringskamp fastsættes en ny kampdato af den ansvarlige aktivitetskoordinator.
§ 15 Atleter der møder efter turneringskampens start
stk. 1 Efter turneringskampens start kan kun de atleter, der er påført scoretavlen, indtræde i turneringskampen, jf. § 8, stk. 4.
stk. 2 Atleter der møder for sent, kan indtræde i turneringskampen i den rude
modstanderholdet er nået til.
stk. 3 Inden indtræden i turneringskampen tilkaldes dommeren, der afgør,
hvornår den for sent ankomne atlet kan indtræde i turneringskampen.
stk. 4 Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker en turneringskamps start på grund af manglende atleter.
stk. 5 Usportslig optræden sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.
§ 16 Holdets påklædning
stk. 1 Alle atleter på et klubhold skal ved turneringskampens start være i
samme type klubdragt, jf. Lovregulativ II, § 3, stk. 2.
stk. 2 Overtrædelse af kravet om ens påklædning sanktioneres jf. kapitel 9, §
38.
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§ 17 Udskiftning af atleter i en turneringskamp
stk. 1 I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår, at der må anvendes én reserve på holdet, praktiseres udskiftningen efter følgende
retningslinjer:
1.1 En atlet, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde
i turneringskampen ved senere udskiftning.
1.2 En atlet, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme turneringskamp. Den indtrædende atlet skal spille
serien færdig på den plads vedkommende overtager. Udskiftning
midt i en rude er tilladt.
1.3 Før en udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes.
stk. 2 En reserve skal befinde sig på spillerområdet ved banerne under hele turneringskampen.
§ 18 Ændring af rækkefølgen af atleterne på et hold
stk. 1 Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på rækkefølgen af atleterne
inden for det samme hold. Dog må en atlet ikke have udlæg på samme
bane i to på hinanden følgende serier.
stk. 2 I turneringskampe hvor ét hold spiller i mindre hold (doubler, trioer m.v.),
kan en ændring af rækkefølgende af atleterne ikke medføre, at atleterne
flyttes rundt mellem disse mindre hold.
§ 19 Afbrudte turneringskampe samt genoptagelse
stk. 1 En turneringskamp der strækker sig mere end én time ud over den berammede tid, skal afbrydes såfremt én af holdlederne for de deltagende
hold ønsker det.
stk. 2 Når en afbrudt turneringskamp genoptages, skal turneringskampen genoptages af de samme atleter, som holdet bestod af i den afbrudte
turneringskamp. Ligesom turneringskampen skal genoptages med den
score holdene havde i den sidste spillede rude, inden turneringskampen
blev afbrudt.
stk. 3 Turneringskampen skal genoptages i samme hal.
stk. 4 I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætning og spillested.
§ 20 Turneringskampens afslutning
stk. 1 En turneringskamp er færdigspillet, når samtlige atleter på begge hold
har færdigspillet 10. rude.
stk. 2 Banerne må ikke forlades før turneringskampen er færdigspillet.
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7.

Generelle spilleregler for mesterskaber, stævner og turneringer
§ 21 Dommeren
stk. 1 Alle snittællende arrangementer, der udbydes af forbundet, ledes af en
dommer.
stk. 2 Dommeren er øverste myndighed ved banerne. Dommerens afgørelser
skal derfor efterkommes.
stk. 3 I turneringskampe kan dommeren være spillende i egen turneringskamp
og dommerens eget spil må ikke prioriteres højere end dommergerningen.
§ 22 (Slettet den 20.05.2017 – ”Opvarmning”)
§ 23 Overtrådt
stk. 1 Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af alle atleter, reserver og
holdledere.
stk. 2 Der er overtrådt, når en del af atletens person, under eller efter afgivelsen
af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyr eller bygning på linje
med eller forbi overtrædelseslinjen.
stk. 3 Hvis en atlet forsætligt overtræder for at drage fordel deraf, betragtes
det som usportslig optræden og sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.
§ 24 Slow bowling
stk. 1 Samtlige atleter skal være klar til at spille, når det er deres tur. Atleten
må ikke forsinke spillet, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er
”frie”.
1.1 En atlet skal altid ”holde tilbage” for en atlet, der er ved at gøre sig
klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv.
1.2 En atlet kan kun kræve, at en anden atlet på banen umiddelbart til
venstre, afventer at man spiller sin kugle.
stk. 2 Hvis en atlet ikke overholder § 24, stk. 1, betragtes det som usportslig
optræden, der sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.
§ 25 Usportslig optræden
stk. 1 Usportslig optræden accepteres ikke og sanktioneres jf. kapitel 9, § 37.
stk. 2 Dommeren afgør til enhver tid, hvornår der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden:
2.1 Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale.
§ 26 Forbud mod rygning
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner
og turneringskampe, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning i spilletiden.
stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, § 36.
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§ 27 Forbud mod indtagelse af alkohol
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder under mesterskaber, stævner
og turneringskampe, forbudt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden.
stk. 2 En overtrædelse af dette forbud sanktioneres jf. kapitel 9, § 36.
§ 28 Gyldige slag
stk. 1 En kugle er afgivet korrekt, når atleten har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen skal afgives ved
håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat,
hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen
af kuglen eller under kuglens gang til keglerne.
1.1 Enhver kugle afgivet af en atlet tæller, medmindre der erklæres ”død
kugle”, jf. § 29.
1.2 Det er atletens egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Atleten skal insistere på, at kegler, som ikke står korrekt, skal
genrejses inden kuglen afgives.
1.2.1 Efter én genrejsning pr. serie pr. atlet, bør dommeren tilkaldes for at afgøre, om kegler står korrekt.
1.3 Afgiver atleten sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes
kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, medmindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne.
1.4 Hvis en dommer opdager, at en atlet forsøger at drage fordel af en
mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden, jf.
§ 25.
stk. 2 Kegler, der tæller som væltede kegler:
2.1 Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler
inden
- bommen på fritfaldsmaskiner begynder at feje væltede kegler
af banen.
- skjoldet på stringmaskiner begynder at gå ned.
2.2 Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom.
2.3 Ved stringmaskiner gælder at snoren betragtes som en del af keglen, det vil sige at en kegle væltet af snoren fra en anden kegle,
betragtes som væltet.
2.4 Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes
inden næste slag.
2.5 Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående
på banen efter et slag.
2.5.1 Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af
andre kegler, af kuglen eller nedsættes på anden plads af den
mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position.
2.5.2 Når en stringmaskine nedsætter en kegle, som er skubbet til
en anden position, vil den blive sat på sin oprindelige plads,
hvor den skal forblive.
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stk. 3 Kegler, der ikke tæller som væltede kegler:
3.1 Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden
træf.
3.2 Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen.
3.3 Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del.
3.4 Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal
forblive stående.
3.5 Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses.
3.6 Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads.
§ 29 Ikke gyldige slag (død kugle)
stk. 1 En kugle skal erklæres ”død” og slaget tæller ikke i følgende situationer:
1.1 Når der umiddelbart efter afgivelse af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler.
1.2 Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen
rammer keglerne.
1.3 Hvis en atlets kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på
banen.
1.4 Når en atlet generes af en anden atlet, en tilskuer eller bevægelige
dele i selve afleveringsøjeblikket, skal atleten øjeblikkelig beslutte
sig for, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses.
§ 30 Spil på forkert bane
stk. 1 En kugle der spilles på en forkert bane, skal erklæres død, og slaget skal
spilles på den rigtige bane.
stk. 2 Startes en serie på en forkert bane og spilles der mere end fire ruder,
skal serien fortsætte som påbegyndt.
§ 31 Brug af automatiske scoresystemer
stk. 1 Spillestedets automatiske scoresystem benyttes som udgangspunkt ved
mesterskaber, stævner og turneringskampe.
stk. 2 Sker der nedbrud på spillestedets automatiske scoresystem er følgende
gældende:
2.1 Spillet genoptages fra det sted, hvor scoren kan genskabes.
2.2 Kan scoren ikke genskabes, genoptages spillet ved start af en ny
serie. Tidligere spillede serier, der er nedskrevet på scoretavlen,
spilles ikke om.
§ 32 Uafgjorte turneringskampe eller stævneresultater (tie)
stk. 1 Er der efter det ordinære spil en tie mellem to eller flere resultater, og
skal der findes en vinder eller placering, kan én af følgende fremgangsmåder anvendes:
1.1 Tie i forbindelse med mesterskaber og stævner:
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1.1.1 Tie i indledende runde afgøres efter princippet om højeste
sidste serie:
1.1.1.1 Atleten eller holdet (double, trio eller mix) med højeste sidste serie er den bedst placerede atlet, eller
det bedst placerede hold. Er sidste serie tillige tie,
er andensidste serie afgørende osv.
1.1.1.2 Ved holdtie i samtlige spillede serier, er holdet med
den højeste individuelle sidste serie vinder. Er den
individuelle sidste serie tillige tie, er andensidste
højeste serie afgørende osv.
1.1.2 Tie i finalespillet afgøres ved en af følgende to roll off principper:
1.1.2.1 ”One ball”-roll off. Der spilles ét slag ad gangen indtil der er fundet en vinder og/eller placering.
1.1.2.2 ”9. og 10. rude”-roll off. Der spilles en 9. og 10.
rude, indtil der er fundet en vinder og/eller placering.
1.2 Tie i forbindelse med holdturneringer:
1.2.1 Tie ved turneringskamppoint/matchpoint afgøres på følgende
måde:
1.2.1.1 Holdet med flest turneringskamppoint/matchpoint i
indbyrdes turneringskampe er det bedst placerede
hold.
1.2.1.2 Er der også tie ved turneringskamppoint/matchpoint i de indbyrdes turneringskampe er det højeste
keglefald afgørende.
1.2.1.3 Er der forsat tie, er holdet med højeste sidste serie
det bedst placerede hold. Er sidste serie tillige tie,
er andensidste serie afgørende osv.
1.2.1.4 Er der tie i samtlige spillede serier, er holdet med
den højeste individuelle sidste serie vinder. Er den
individuelle sidste serie tillige tie, er andensidste
højeste serie afgørende osv.
1.2.1.5 Står tre eller flere hold lige opgøres holdenes indbyrdes opgør jf. § 32, stk. 1.2.1.1 og holdene
tildeles 1 point for indbyrdes opgør og rangeres
herefter. Er der også her pointlighed rangeres holdene efter deres samlede keglefald.

8.

Brug af bowlingudstyr
§ 33 Brug af bowlingudstyr
stk. 1 En atlet skal altid benytte bowlingudstyr, der til enhver tid opfylder gældende specifikationer i henhold til European Bowling Federation (EBF)’s
og International Bowling Federation (IBF)’s regler. Det er atletens eget
ansvar at have kendskab til de til enhver tid gældende forbud.
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stk. 2 Ved brug af andre hjælpemidler er det atletens eget ansvar, at der kun
benyttes hjælpemidler, som det er tilladt at benytte helt eller delvist.
2.1 Ved helt eller delvist forbud forstås, at et hjælpemiddel f.eks. ikke
må bruges under selve spillet, men godt må bruges efter spillet.
2.2 I andre tilfælde kan det være forbudt at bruge et hjælpemiddel i
spillerområdet, mens det godt må bruges i andre særligt udpegede
områder, såfremt der gives tilladelse hertil af den ansvarlige for aktiviteten, dommeren eller anden official.
§ 34 Specifikt bowlingudstyr eller andre hjælpemidler
§ 34a Bowlingkugler
stk. 1 En atlet skal altid benytte en bowlingkugle, der opfylder specifikationerne
i henhold til EBF’s og IBF’s regler.
stk. 2 De internationale reglers forbud mod balancehuller gælder fra 1. januar
2021 også i Danmark. Det vil sige ved DBwF’s mesterskaber, stævner og
turneringer.
stk. 3 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 – 4, samt stk. 5,
37a Balancehuller mm.
§ 34b Ændring af bowlingkuglens overflade
stk. 1 Under mesterskaber, stævner og turneringskampe er det forbudt at ændre bowlingkuglens overflade.
1.1 Det er forbudt at påføre talkum, pulver, flydende rensemidler eller
lignende. Det vil sige under spillet må bowlingkuglen kun aftørres
med en ren, tør klud.
stk. 2 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 – 4, samt stk. 5,
37b Ændring af bowlingkuglens overflade.
stk. 3 I særlige tilfælde, f.eks. hvis en kugleretur har afgivet materiale på bowlingkuglens overflade, der ikke kan aftørres med en tør klud, kan
dommeren giver tilladelse til undtagelsesvist at måtte rengøre med et
middel der er godkendt til rengøring af bowlingkugler, jf. IBF’s regler.
§ 34c Bowlingsko
stk. 1 En atlet skal altid benytte bowlingsko, der ikke afsætter mærker på banen.
stk. 2 Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som afsætter mærker og derved forringer tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt.
stk. 3 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 – 4, samt stk. 5,
37c Brug af bowlingsko.
§ 34d Talkum
stk. 1 Det er enhver atlet, reserve og holdleder forbudt at påføre eller anvende
talkum på tilløbsbanerne.
stk. 2 Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 9, § 37, stk. 1 – 4, samt stk. 5,
37d Brug af talkum.
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9.

Sanktioner ved overtrædelse af forbundets spilleregler
§ 35 Overtrædelse af spillereglerne
stk. 1 Enhver overtrædelse af forbundets spilleregler er en overtrædelse af
sportslige regler. En overtrædelse sanktioneres derfor på en sådan måde,
at det får sportslige konsekvenser.
stk. 2 En overtrædelse af forbundets spilleregler sanktioneres jf. §§ 36 til 39,
der er gældende for alle mesterskaber, stævner og turneringer udbudt af
forbundet.
§ 36 Overtrædelser der medfører øjeblikkelig bortvisning
stk. 1 Overtrædelse af forbundets spilleregler §§ 26 Forbud mod rygning og 27
Forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke, medfører øjeblikkelig bortvisning af atleten og efterfølgende karantæne.
stk. 2 Ved bortvisning fra en kamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en
eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende turneringskamp.
stk. 3 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en
karantæne på op til tre spilleuger.
§ 37 Overtrædelser der medfører advarsel og en øjeblikkelig sanktion
stk. 1 Første gang modtager atleten en advarsel og samtidig tildeles atleten ”0”
kegler i den pågældende rude.
stk. 2 Anden gang bortvises atleten fra mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
stk. 3 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende
turneringskamp.
stk. 4 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget idømme en
karantæne på op til tre spilleuger.
stk. 5 Specifikke sanktioner:
37a Balancehuller mm.
Atleten tildeles ”0” kegler i alle tidligere spillede ruder i den pågældende start ved mesterskabet, stævnet eller turneringskampen.
37b Ændring af bowlingkuglens overflade
Bowlingkuglen tages ud af spil.
37c Bowlingsko
Skoene udskiftes, eller modificeres således at de ikke afsætter mærker længere.
37d Brug af talkum
Talkum skal fjernes fra tilløbsbanen og i øvrigt opbevares i en pose
eller lignende og må kun bruges, hvis brugen ikke er til gene for
andre atleter.
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§ 38 Ukorrekt klubdragt
stk. 1 En atlet, der ved holdspil ikke er iklædt samme klubdragt som resten af
holdet, er spilleberettiget, men atleten tildeles en advarsel.
stk. 2 Advarslen indberettes til disciplinærudvalget, der
2.1 Ved første overtrædelse pålægger klubben en bøde på 500 kroner
pr. atlet i ukorrekt klubdragt.
2.2 Ved anden overtrædelse af samme atlet i samme sæson, pålægger
klubben en bøde på 1.000 kroner pr. atlet i ukorrekt klubdragt.
2.3 Ved flere end to overtrædelser af samme atlet i samme sæson, annulleres atletens keglefald og disciplinærudvalget kan idømme en
karantæne på op til tre spilleuger.
stk. 3 Flere overtrædelser af samme atlet inden for samme spilleuge, hvor atleten ikke har mulighed for at fremskaffe en korrekt klubdragt, kan af
disciplinærudvalget reduceres til én overtrædelse af Lovregulativ II, § 3,
stk. 2.
§ 39 Særlige grove overtrædelser af spillereglerne
stk. 1 Hvis dommeren vurderer, at der er tale om en særlig grov overtrædelse,
kan der skrides til direkte bortvisning.
stk. 2 Ved bortvisning fra en turneringskamp, der gælder for resten af spilleugen, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende
turneringskamp.
stk. 3 Bortvisningen indberettes til disciplinærudvalget. Ved flere gentagne
overtrædelser af én atlet i samme sæson, kan disciplinærudvalget
idømme en karantæne på op til tre spilleuger.

10. Aldersgrupper
§ 40 Inddeling i aldersgrupper
stk. 1 Licenserede atleter i forbundet inddeles i seks aldersgrupper omfattende
både piger, drenge, damer og herrer:
1.1 UNGDOM:
1.1.1 Mikro-puslinge – omfattende atleter til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 10 år.
1.1.2 Puslinge – omfattende atleter til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 12 år.
1.1.3 Juniorer – omfattende atleter til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 15 år.
1.1.4 Ynglinge – omfattende atleter til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 18 år.
1.2 SENIOR:
1.2.1 Seniorer – omfattende atleter til udgangen af det kalenderår
i hvilket de fylder 49 år.
1.2.2 Old Boys/Girls – omfattende atleter fra det kalenderår i hvilket de fylder 50 år.
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§ 41 Ungdomsatleters deltagelse i ungdomsmesterskaber, stævner og turneringer
stk. 1 En mikro-pusling kan deltage i mikropuslinge-, puslinge-, junior- og ynglingerækker.
stk. 2 En pusling kan deltage i puslinge-, junior- og ynglingerækker.
stk. 3 En junior kan deltage i junior- og ynglingerækker.
stk. 4 En yngling kan deltage i ynglingerækker.
§ 42 Ungdomsatleters deltagelse i seniormesterskaber og stævner
stk. 1 En ungdomsatlet kan deltage i seniorstævner, hvis propositionerne tillader det.
stk. 2 Deltagelse i et seniorstævne udelukker ikke ungdomsatleten for deltagelse i ungdomsstævner og turneringer.
§ 43 Ungdomsatleters deltagelse i seniorturneringer
stk. 1 En ungdomsatlet kan fra det fyldte 15. år deltage på turneringshold i seniorturneringen.
§ 44 Ungdomsatleters deltagelse på ungdomslandshold
stk. 1 Ved deltagelse på ungdomslandshold til World Youth Championships
(WYC), European Youth Championships (EYC) og Nordic Youth Championships (NYC) fastsættes aldersgrænserne af henholdsvis IBF, EBF og de
nordiske bowlingforbund. Alle ungdomsspillere kan, uanset i hvilken turnering de spiller, udtages til ungdomslandsholdet.
§ 45 Senioratleters deltagelse i mesterskaber, stævner og turneringer
stk. 1 En senioratlet kan deltage i de mesterskaber, stævner og turneringer, der
udbydes for seniorer.
§ 46 Old Boys/Girls atleter deltagelse i mesterskaber, stævner og turneringer
stk. 1 En old boys/girls atlet kan deltage både i senior- og old boys/girls mesterskaber, stævner og turneringer.

11. Protestafgivelse
§ 47 Afgivelse af protest
stk. 1 Et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, skal med det samme stoppe spillet og henvende sig til dommeren,
som påfører scoretavlen ”protest”. Inden turneringskampen genoptages,
skal holdlederen kort forklare dommeren, hvad der nedlægges protest
imod.
stk. 2 En atlet og/eller et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen
af mesterskaber eller stævner, skal med det samme stoppe spillet og
henvende sig til dommeren. Inden spillet genoptages, skal atleten eller
en af atleterne fra holdet kort forklare dommeren, hvad der nedlægges
protest imod.
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stk. 3 Hvis dommeren vurderer, at en protest kræver øjeblikkelig handling, eller
at protesten kan afgøres med det samme, skal dommerens anvisninger
følges, jf. § 21, stk. 2. Disciplinærudvalget underrettes.
stk. 4 En dommers afgørelse kan ankes til disciplinærudvalget, hvilket meddeles
dommeren inden spillerområdet forlades.
§ 48 Skriftlighed ved afgivelse af protest
stk. 1 Er en nedlagt protest eller anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke
trukket tilbage inden spillerområdet forlades, skal den protesterende part
udfærdige en skriftlig protest.
stk. 2 Den skriftlige protest skal senest anden hverdag efter mesterskabets,
stævnets eller turneringskampens afslutning, sendes til administrationen.
§ 49 Protestgebyr
stk. 1 Er en protest eller en anke af en afgørelse truffet af dommeren ikke trukket tilbage inden spillerområdet forlades, pålægges den protesterende
part et protestgebyr på 500 kroner. Gebyret opkræves af administrationen.
stk. 2 Protestgebyret refunderes ikke, hvis den protesterende part fortryder sin
protest eller anke efter at have forladt spillerområdet. Eller undlader at
fremsende en skriftlig protest.
stk. 3 Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende part får hel eller
delvis medhold.
§ 50 Behandling af en protest
stk. 1 Alle protester mod afvikling af mesterskaber, stævner eller turneringskampe, behandles i første instans af disciplinærudvalget, jf. Lovregulativ
VI § 5.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016
Med senere ændringer
den 20.05.2017, 25.05.2019, 08.08.2020 samt den 07.08.2021
Redaktionelle ændringer juni og september 2022

X.

Redaktionelle ændringer efter repræsentantskabsmødet den 19. marts 2022
I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført efter
det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2022.
I.

Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.1
På repræsentantskabsmødet den 19. marts blev bestyrelsen opfordret til at se på reglerne for stringmaskiner. En nedsat arbejdsgruppe har set på dette og i sommeren 2022
udsendte IBF nogle retningslinjer for keglefald ved stringmaskiner, der skulle anvendes
ved World Games. Arbejdet i arbejdsgruppen og udmeldingen fra IBF har medført er der
er oprettet en ny paragraf 28 om gyldige slag og keglefald. Heri er også taget hensyn til
stringmaskiner.
-
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(Ændring sket i: § 28)

II.
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Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2
European Tenpin Bowling Federation (ETBF) har i efteråret 2021 ændret navn til European
Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til European Bowling Federation (EBF),
første gang ETBF blev nævnt, og efterfølgende steder er ændret til EBF.
- (Ændring sket i: § 33, stk. 1, § 34a, stk. 1 og § 44, stk. 1)

