NORGES BOWLINGFORBUND

Regelverk for lag som trekkes før landsligasesong 2020/21 som følge av
Covid19-situasjonen
1. Alle lag, uansett nivå, vil kunne trekkes før oppstart av sesongen 2020/21 uten at bot vil
utstedes forutsatt at NBF mottar skriftlig informasjon om en slik beslutning fra ansvarlig
klubbleder/lagleder via e-post senest fredag 18. september, kl 14. Informasjon sendes til:
per.iversen@nif.idrett.no
2. Lag som trekkes senest 18. september, vil plasseres sist i angjeldende avdeling, og vil
følgelig kun flyttes ned en divisjon ved eventuell deltagelse i Landsliga 2021/22. Om flere lag
trekkes enn det er lag som rykker ned fra angjeldende avdeling, vil nedrykk foretas i henhold
til play-off som gjennomføres i siste serierunde. Lag som ikke deltar, rykker automatisk ned.
3. Trekkes lag etter 18. september, vil NBFs ordinære regelverk gjøres gjeldende, § 5.12.9.
Trukket lag etter 18. september vil på ordinær måte flyttes til nederste nivå i ligasystemet.
4. Innbetalt påmeldingsavgift refunderes ikke. (Ref § 5.12.10) Dette samme gjelder eventuell
innbetaling til Reisefordeling 2020/21.

Regelverk for kamper som utsettes i Landsliga 2020/21 som følge av Covid19situasjonen
1. Alle lag, uansett nivå, vil kunne be om utsettelse for kamper som er terminfestet i
serierunde 1 – 3. Skulle det bli aktuelt å tillate Covid-relaterte utsettelser etter serierunde 3,
vil det i første omgang avgjøres 10. oktober, på oppsatt FS-møte.
2. Både hjemme- og bortelag kan be om utsettelse, og det er kun nødvendig å henvise til
Covid19-situasjonen. Det er tilstrekkelig at ett av lagene ønsker utsettelse. Utsettelse vil
automatisk innvilges av Seriekomiteen, som på ordinær måte er rett adressat for søknader.
Søknad må være innsendt til Seriekomiteen minimum 72 timer før oppsatt kamptidspunkt.
3. Det forutsettes at lagene selv finner nytt kamptidspunkt, og meddeler dette til
Seriekomiteen senest 1 mnd etter dato for innsendt søknad om utsettelse. Det er fullt
mulig å legge utsatte kamper til hverdager, så lenge begge parter er enige. I landsdekkende
avdelinger er kampavvikling i helgene til dels en nødvendighet, noe som tilsier god og
løsningsorientert dialog mellom partene, inkludert Seriekomiteen der det anses som
nødvendig.
4. Alle utsatte kamper skal være gjennomført innen utgangen av 2020, slik at alle avdelinger
vil være halvspilt før serierunde 7 vil iverksettes i januar 2021. Dette forutsetter ordinær
avvikling fra serierunde 4.
5. Skulle det bli aktuelt med utsettelser utover serierunde 3, vil informasjon om tidsplan for
avvikling av utsatte kamper foreligge samtidig med ny beslutning om utsettelsesomfang, dvs
senest 10. oktober. Hvorvidt det må fattes nye beslutninger etter den dato, gjenstår å se.
Oslo, 14.09.20
Per Iversen, NBF

