Spilleregler
Hvor intet andet er anført, gælder D.Ke.F.'s regler.

§ 1.
Hver klub kan deltage med ét eller flere hold i turneringen.
Hvert hold er på fem spillere, hvoraf den ene er udskiftningsspiller.
§ 2.
I turneringen inddeles de tilmeldte hold i serier. Hver klub kan deltage med indtil 2 hold i
hver serie.
Har en klub både damer og herrer som medlemmer, er de ved serieinddelingen at betragte
som to klubber.
Inden for hver serie spiller holdene mod hinanden efter almindelige spilleregler.
Ved to eller flere hold fra samme klub, spilles de indbyrdes kampe først i turneringen.
Det bedst placerede herre- og damehold fra K.K.U.'s turnering rykker op i D.Ke.F.'s 2.
division øst for hhv. herrer og damer.
Det bedst placerede hold i hver serie oprykkes, og det dårligst placerede hold nedrykkes.
Skulle flere hold i samme serie komme til at stå lige i point, er D.Ke.F.'s spilleregler
gældende.
§ 3.
Turneringskontingentet fastsættes af unionen.
Indbetaling af dette kontingent - det for klubben samlede iflg. holdtilmeldingen - skal betales
over 6 rater pr. hhv. 1. okt. - 1. nov. - 1. dec. - 1. jan. - 1. feb. samt 1. mar. til unionens
kasserer på samme girokort som månedskontingentet.
Klubben hæfter for indbetaling af turneringskontingent for samtlige de hold, den har tilmeldt.
§ 4.
Der udsættes hvert år præmier til nr. 1 - 2 - 3 i hver serie, og der er 5 præmier til holdene.
Præmiernes størrelse og art fastsættes hvert år af unionens bestyrelse.

§ 5.
Ved en kamps start skal mindst to spillere samt en afskriver være til stede fra hver klub, dog
behøver afskriveren ikke være deltager i kampen, men dog fra samme klub.
§ 6.

Udebliver et hold uden gyldig grund, idømmes holdet en bøde på kr. 400,00, og holdet
fortsætter i indeværende turnering. (Gælder også i pokalturneringen.)
§ 7.
Under træning og kampe samt ved stævner må banerne ikke betrædes med fodtøj, der har
været brugt udendørs. Endvidere skal klubbens hold være iført ens spilledragter.
§ 8.
Tobaksrygning og indtagelse af drikkevarer (undtaget læskedrikke i plastemballage) må
ikke nydes i forbindelse med baneanlægget. Ligeledes må der hverken ryges eller drikkes
ved afskriverpultene.
§ 9.
Unionen er arrangør af samtlige kampe. Datoen for de fastsatte turneringskampe kan ikke
ændres, uden at de deltagende klubber er enige heri.
§ 10.
Ændring af fastsat spilletidspunkt skal ske således:
Holdet, der ønsker at flytte kampen, skal tage kontakt til modstanderholdet, for at aftale ny
spilledato. Derefter udfyldes et flytteskema som skal underskrives af begge klubber.
Skemaet skal være unionens spilleudvalg i hænde dagen før den ordinære kampdato. Hvis
klubberne ikke kan blive enige om ny spilledato, kan K.K.U.`s spilleudvalg, hvis
begrundelsen accepteres, diktere ny kampdato.
§ 11.
En klub kan tilmelde op til 2 mixhold af fire (fem) spillere, fra serie 1 og nedefter. Disse hold
skal mixes.
Klubbens to lavest rangerende hold kan mixes.

