NORGES BOWLINGFORBUND

KAPITTEL 1 - REGLEMENT FOR DØVELIGA, 2020-2021
1 Døveliga
1.1 Døveliga for klubblag/kretslag spilles i henhold til NBFs konkurransebestemmelser, NBFs
lov,kapittel 4.
1.2 Døveligaen vil bestå av én 1.divisjon med 6 - 10 lag.
1.3 Døveligaen følger egne regler for divisjonsspillet når det gjelder frister, påmelding,
innbetaling, nummerering av lag, hjemmehall og kontaktinfo, se invitasjonen.
1.4 Dersom et påmeldt lag trekker seg etter 20. juni, men før divisjonsoppsettet foreligger,
ilegges klubben et gebyr på kr 2.500.
1.5 Dersom en klubb trekker sitt lag etter at divisjonsoppsettet foreligger, vil klubben bli ilagt et
gebyr på kr 3.000
1.6 NBFs utvalg for Døve og Hørselshemmede behandler alle saker, som protester etc., i
forbindelse med døveligaen.

2 Deltakelse
2.1 Et lag kan bestå både av damer og herrer.
2.2 Deltakelse på døveligalag skjer uavhengig av deltakelse i ligaspill for øvrig.
2.3 Man kan bare delta på ett døveligalag per uke.
2.4 Hvert lag kan benytte 3 spillere + reserve i kamp. Reserve kan settes inn etter hver serie. Hele
laget må spille samtidig, i samme hall og på samme banepar.
2.5 Hver klubb/krets kan melde på så mange lag de ønsker.

3 Spilleform og avvikling
3.1 Spilleformen er 3 x 4 serier amerikansk lagspill.
3.2 Det spilles om 5 kamppoeng i hver kamp. Vunnet serie gir 1 kamppoeng, og høyeste samlede
totale pinnefall i kampen gir 1 kamppoeng. Ved likt pinnefall deles poenget.
3.3 Ved poenglikhet på tabellen, skilles lagene ved at laget med flest poeng i interne kamper
rangeres høyest. Ved fortsatt likhet, rangeres laget med høyeste pinnefall i interne oppgjør
høyest. Dersom lagene fortsatt ikke kan skilles, skal lagene ha eventuell medalje av samme valør.
Dersom det gjelder opprykk eller nedrykk, teller det totale pinnefallet.
3.4 Døveligaen 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.
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3.5 Kampene skal spilles i løpet av den UKE som er satt opp i terminlisten. Fremskyndelse av
kamper kan foretas, dog ikke mer enn 1 kamp pr. lag i hver serierunde. Fremskyndelse av kamp
kan ikke skje utenfor tidsrommet mellom 2 serierunder.

4 Resultatrapportering
4.1 Begge lag er ansvarlig for å sende samleskjema til NBFs utvalg for Døve og Hørselshemmede
så snart som mulig etter at kampen er ferdigspilt, senest mandag etter siste spilledag.
4.2 Dersom et lag ikke spiller sin kamp i rett spilleuke, og ikke har fått godkjent utsettelse,
ansees kampen som spilt og laget har tapt.
4.3 Dersom et lag får underkjent 2 kamper iht. § 4.2 ansees laget som trukket og alle lagets
kamper settes til 0-0.
4.4 Dersom en klubb unnlater å møte til avtalt terminfestet kamp uten gyldig grunn, skal klubben
ilegges et gebyr som fastsettes av Sanksjonsutvalget. Motstander vinner kampen, men må spille
den for å få resultatet godkjent.
4.5 Hvis et lag møter til kamp, men mangler to spillere for å kunne stille lag, anses laget for ikke
møtt, og ilegges et gebyr som fastsettes av Sanksjonsutvalget. Motstander vinner kampen, men
må spille den for å få resultatet godkjent.
4.6 Hvis et lag, i mer enn 1 serierunde, unnlater å møte til avtalt terminfestet kamp uten gyldig
grunn jf. § 4.4, eller møter med mangelfullt lag jf. § 4.5, strykes laget og ilegges gebyr i henhold
til § 1.5. Alle lagets spilte kamper settes til 0 – 0. Denne og lagets resterende kamper spilles ikke.

