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NYHETER/REGELENDRINGER I SERIESPILLET 2010/11.
1. Spillere fra høyere divisjoner
Regelendring:
Dersom lag i høyere divisjon har spillefri, kan ikke spillere som deltok i forrige spillerunde delta på lag i
lavere divisjon inneværende serierunde.
Ønsker å hindre at førstelagsspillere deltar på lag i lavere divisjon og toppe disse.
2. Kvalifiseringspill til 2. divisjon
Kvalifiseringsspillet i 3. Divisjon for opprykk til 2. Divisjon, gjennomføres lokalt(krets/region) i en
primært nøytral hall, men seriekomiteen fastsetter hvilke hall som skal benyttes.
4- 7 lag i avdelingen går 1 til kval
8-12 lag i avdelingen går 2 til kval.
Med 2-3 lag spilles 2 kamper mot alle og ved 4 eller flere spilles en kamp mot hver motstander. Det
spilles 4-mannslag i kvalet.
Utgiftene dekkes i følge regelverket av NBF.
3. Deltaking av damer på herrelagene i alle divisjoner
Damer kan delta på herrelag i alle divisjoner. Umbroliga herrer benevnes heretter kun Umbroligaen.
Dameligaen består som tidligere med de endringer som ble vedtatt på siste ting. Enst. vedtatt.
4. Nominering av lag etter prøvespill
I Umbroligaen og 1. divisjon nomineres spillere på laget etter at prøvespillet er gjennomført.
5. Premiering av de beste spillerne i Umbroligaene(§ 5.15.9)
I tråd med å fjerne oppmerksomheten fra snittet, premieres de spillerne som har tatt flest banepoeng.
Dersom flere har tatt like mange banepoeng, rangeres den høyest som spiller på høyest rangert lag,
dersom fortsatt likt rangeres etter totalt snitt i Umbroliga.
6. Tidspunkt siste serierunde
§ 5.6.4 gis følgende tillegg: Siste runde i en divisjon/avdeling bør så langt det er praktisk mulig spilles
samtidig.
7. Serierunder – bruk av hverdagskamper
For å lette adgangen til å spille kampene i forkant av helgen, settes en serierunde til å vare hele
uken.(mandag-søndag), dog med unntak UMBRO-liga.

Vi ber om at klubbens kontaktpersoner blir orientert om endringene.
Med hilsen
NORGES BOWLINGFORBUND

