NORGES BOWLINGFORBUND

INFORMASJON OM SPILLEFORM FOR 6-MANNSLAG
Fra sesongen 2011/2012 vil det på alle nivåer i ligasystemet spilles med dobbeltpar. I Umbro og
1.divisjon er det 3 dobbeltpar, mens det er 2 dobbeltpar i 2. og 3.divisjon samt dameligaen.
Dette skrivet beskriver avviklingen av kamper med 3 dobbeltpar.
NOMINERING AV LAG
Hvert lag består av 6 spillere + 1 reserve
Spillerne nomineres 1 – 6, som i rekkefølge danner 2 dobbeltpar + reserve.
Dobbeltpar 1 – består av spillere nummer 1 + 2
Dobbeltpar 2 – består av spillere nummer 3 + 4
Dobbeltpar 3 – består av spillere nummer 5 + 6
Lagene skal nomineres før kampstart, bortelaget fyller ut samleskjemaet først og overleverer til
hjemmelaget som deretter nominerer sine spillere, lagoppsettet offentliggjøres så før prøvespillet
starter. Reserven kan settes inn for en av de andre spillerne allerede i første serie.
Hjemmelagene og bortelagene møter hverandre etter følgende spilleplan:
DH = Dobbeltpar Hjemmelag
DB = Dobbeltpar Bortelag
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Det er et baneskjema for hvert banepar som skal fylles ut av de som spiller enkeltkampene.
Baneskjemaene skal ligge på baneparet til alle enkeltkampene er ferdige. Laglederne for begge
lagene skal sammen fylle ut samleskjemaet som skal sendes Forbundskontoret. Begge lagledere
kvitterer for at enkeltseriene er overført riktig til samleskjemaet.
PRØVESPILL
Det skal gis minst 5 minutter prøvespill før 1. serie, inkludert prøvespill for reserven.
BYTTE AV SPILLER
Etter endt serie kan den som er reserve settes inn på hvilket som helst av dobbeltparene. Spiller
som går ut kan settes inn igjen på vilkårlig dobbeltpar i neste serie.
BANEPREPARERING
Antall serier pr. bane tillater at 2 direkte påfølgende kamper kan spilles UTEN banepreparering.
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POENGBEREGNING
Banepoeng
Det spilles om inntil 1 banepoeng i hver enkeltkamp mellom dobbeltpar. I tillegg gis det 1
banepoeng for høyeste lagsum på alle 6 spillerne i hver serie. Dette betyr at det kan scores 4
banepoeng i hver serie. Totalt kan det i en kamp scores inntil 12 banepoeng. Dersom noen av
enkeltkampene eller noen av lagsummene skulle ende med samme pinnefall, gis det 0 banepoeng
for enkeltkampen/lagsummen.
Matchpoeng
2 matchpoeng tildeles det laget i en seriekamp som har flest banepoeng. Likt antall banepoeng gir
1 matchpoeng til begge lag. Færrest banepoeng i en seriekamp gir 0 matchpoeng.
TABELL
På tabellen rangeres lagene etter antall oppnådde matchpoengene. Ved likt antall matchpoeng
skilles lagene på antall oppnådde banepoeng. Ved fortsatt likhet skilles på innbyrdes oppgjør.
Individuelle resultater vil bli snittført som tidligere.
PROBLEMER MED AVVIKLINGEN
Dersom det blir problemer med avviklingen så ta kontakt med Seriekomiteen.

Seriekomiteen

