NORGES BOWLINGFORBUND

Nedrykk-kvalifisering for 2. div Herrer, 2020/21
For de lag som trakk seg i 2. div avd B innen fristen, 18.09.20, vil det avholdes
kvalifiseringsspill om hvilke to lag som beholder plassen i divisjonen, for sesongen 2021/22.
Lagene som trakk seg:
Fyllingen BK
Gokstad BK
Hallingkast BK
Larvik BK 2
Kvalifisering vil avholdes parallelt med 12. serierunde: 24. – 25.04.21, enten lørdag eller
søndag. Datoen vil fastsettes etter nærmere dialog med klubbene - påregnes fastsatt senest
30.10.20. Det samme gjelder valg av hall.
Det vil spilles enkel serie, altså 3 kamper for hvert lag = 3 runder.
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:

Fyllingen BK – Gokstad BK
Gokstad BK – Hallingkast BK
Hallingkast BK – Fyllingen BK

Hallingkast BK – Larvik BK 2
Larvik BK 2 – Fyllingen BK
Gokstad BK – Larvik BK 2

Kvalifiseringsspillet blir spilt etter følgende regler:
1. Kampene i kvalspillet skal spilles som i ligaen, dvs 4 serier pr. kamp og med samme
poengberegning som i ligaen. De to beste lagene beholder plassen i 2. divisjon.
2. Lagene må nominere 4 + 1 spillere før 1. kamp, og disse er bundet opp til alle kampene i
kvalifiseringsspillet.
3. Kvalifiseringsspillet gjelder kun for de 4 lagene som har trukket seg før seriestart. Lag som
ikke deltar i kvalifiseringen, rykker automatisk ned.
Slutt-tabell fastsettes i henhold til NBFs regelverk:
5.27.4 Ved likhet i antall kamppoeng, avgjøres rekkefølgen av totalt oppnådde banepoeng.
Flest banepoeng rangeres høyest.
5.27.5 Ved likhet i kamppoeng og banepoeng, avgjøre rekkefølgen av banepoeng i innbyrdes
oppgjør.
5.27.6 Ved fortsatt likhet, avgjøres rekkefølgen av totalt oppnådde pinnefall i innbyrdes
oppgjør. Høyeste pinnefall rangeres høyest.
Andre opplysninger:
Teknisk arrangør: Norges Bowlingforbund
Baneleie for kvalifiseringsspillet dekkes av NBF. NBF/SK vil avtale detaljer med utpekt hall.
Ingen egenandel for deltagende lag. NBF dekker reiseutgifter for 5 spillere på hvert lag i
henhold til rimeligste reisemåte.
Oslo 10.10.20
PI, NBF

