KAPITTEL 12 - REGLEMENT FOR
VETERANLIGA
§ 1 – Veteranliga
1.
Veteranliga for klubblag/kretslag spilles i henhold til NBFs konkurransebestemmelser.
2.
Kretslag som er sammensatt av spillere fra klubber som ikke har egne veteranlag, kan
rykke opp.
3.
Blandingslag som består av spillere fra flere klubber som allerede har egne veteranlag –
kan ikke rykke opp. (følger reglementet for divisjonsspillet)
4.
Veteranligaen består av 1 div.(16 lag) og en avd. i 2 div. evt. 3 div. avhengig av
påmeldingen. Nedrykk fra 1 div. lag nr.15 og 16. Opprykk lag fra 2 div. nr. 1 og 2.
5.
Veteranligaen har egne regler når det gjelder avvikling av kamper, f. eks. telefonliga,
spilleuke etc, men er underlagt regler for divisjonsspill når det gjelder lag som trekker
seg i løpet av sesongen m.h.t. bøter o.a.

§ 2 – Deltaking
1.
Et lag kan bestå både av damer og herrer. OBS – aldersgrense damer er 45 år!
2.
Hvert lag kan benytte 6 spillere pr kamp. Reserve kan settes inn etter hver serie. Hele
laget må spille samtidig, i samme hall og på samme banepar.
3.
Hver klubb/krets kan melde på så mange lag de ønsker

§ 3 – Spilleform og avvikling
1.
Spilleformen er 5 x 3 serier amerikansk.
2.
Veteranligaen spilles som telefonliga, på den måte at hvert lag spiller i sin hall. De
involverte lagene bestemmer selv hvilken dag de skal spille, uavhengig av motstander.
Lagene kan møtes direkte i lokale oppgjør og ellers om lagene blir enige om det.
3.
Kampene skal spilles i løpet av den UKE som er satt opp i terminlisten. Fremskyvning av
kamp i en runde kan foretas, dog ikke mer enn 1 kamp i hver runde. Fremskyvning av
kamp kan dog ikke skje utenfor tidsrommet mellom 2 serieomganger.

§ 4 – Resultatrapportering
1.
Begge lag er ansvarlig for å sende samleskjema til NBF og kopi til motstander så snart
som mulig etter at kampen er ferdigspilt, senest mandag etter siste spilledag.
2.
Dersom et lag ikke spiller sin kamp i rett spilleuke, og ikke har fått godkjent utsettelse,
ansees kampen som spilt og laget har tapt.
NB! Eventuelle endringer i reglementet vil bli sendt lagene.

