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SPILLEREGLER
§ 1 Arrangør.
J.K.U. står som arrangør af turneringen. Afviklingsperioden er efter – forår.
Hver klub der er tilsluttet JKU kan deltage med flere hold i turneringen. Herunder med flere hold i samme
serie, som kan bestå af både herre og damer, samt mix mellem 2 eller flere klubber. Dog kan kun rene hold
rykke op i 1. div.
Udgifter til baneleje afholdes af klubberne. Startgebyret fastsættes af forretnings- og spilleudvalget.

§ 2 Deltagelse i Turnering.

Den fremtidige turnering skal spilles med 4 hold samtidig. Et hold består af max 4 spillere + evt. en
reserve. En spiller fra hvert hold spiller mod hinanden over 4 baner. Der er 5 prøveslag til hver
spiller på startbanen, ved brug af reservespilleren har han også 5 prøveslag.
Derefter spilles der 120 slag over 4 baner med 15 V og 15 H. Hver spiller får tildelt point. Efter 120
slag. Højeste score får 4 point, derefter 3-2-1 point. Samt 2 point, til det hold der har flest væltet
kegler. Står 2 eller flere hold lige gives der 1 point, til hver. Hvis to spiller har det samme antal
væltet kegler får de samme pointantal, f.eks. 2 spiller får begge 3 point, falder 2 point, væk, og der
er så 1 point til sidste spiller. Det er tilladt at stille med færre end 4 spillere. I de runder gives der så
4-3-2-point.
Hjemmeholdet starter på banen længst til V, og er ajourførende. Slagsedler udskrives fra JKU’
hjemmeside. Scoringslister ligger på Kegleportalen, og skal benyttes.
Efter kampen indberetter hjemmeholdet resultaterne, som skal godkendes af alle 4 hold, til
kegleportalen, senest 5 timer efter kampen. Scoringslisterne skal have påført licensnr.

§ 3 Udtrækning af turneringshold.
Trækker en klub et hold ud af turneringen inden turneringens afslutning, idømmes holdets klub en bod på kr.
1000,- som betales til J.K.U.
Ungdom dog undtaget. Man kan kun trækket det lavest rangerende hold.

§ 4 Op og nedrykning.
Fra serie 1. rykker det bedst placeret hold op i 3 div. Vest.
Fra serie 2. rykker de 2 bedst placeret hold op i serie 1
Fra serie 1. rykker de 2 laveste hold ned i serie 2.
(Nedrykning fra div. Kan ændre nedrykning i serierne)
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§ 5 Præmier.
Ved hvert års turneringsafslutningsfest overrækkes der en vandrepokal til det vindende hold i hver serie.
Endvidere modtager hver spiller på de vindende hold en erindringsgave.
§ 6 Flytning af turneringskamp.
Hvis det er nødvendig for et hold at flytte en kamp, skal holdet aftale ny dato og spilletidspunkt med de
resterende hold. Holdene skal hver især indsende flytteskema
(fra JKUs hjemmeside) til spilleudvalget, senest kl. 19,00 dagen før den ordinære kampdato. Hvis ikke
de er rettidig indsendt, idømmes en bod på 100,00 kr. Boden gives til de klubber som ikke har
indsendt skemaet.
Skemaet kan også sendes på E-mail. (Se adressen på hjemmesiden)
Alle kampe skal være afviklet før sidste spillerunde.
I sidste spillerunde kan ingen kampe flyttes.
§ 7 Ændring af spilleregler.
Indtræffer det tilfælde, der ikke er forudset i J.K.U.’s eller D.Ke.F.’s love og spilleregler, er Unionens
bestyrelse berettiget til at handle efter skøn under ansvar over for repræsentantskabet.

