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Regler for holdmesterskab og individuelt mesterskab i BOWLING.
1

Dansk Arbejder Idrætsforbund afholder mesterskaber i BOWLING for medlemsklubber.

1.1

DAI mesterskaber afvikles så vidt muligt i uge 20. Såfremt det ikke er muligt at få tilstrækkeligt antal
og/eller kvalificerede baner, kan der flyttes til de tilstødende uger.

1.2

Åbent landsstævne, for bowlinginteresserede, afholdes i september - november, og så vidt muligt i
uge 43. Af hensyn til anden DAI-aktivitet bør stævne ikke planlægges afviklet 1. lørdag i oktober.

2

For at kunne deltage, skal den lokale DAI-region have afholdt holdstævner i de pågældende
rækker.

3

Holdmesterskabet afvikles over mindst 4 serier.
Såfremt holdmesterskabet afholdes over 6 serier, bør de afholdes over 2 dage (eller formiddag og
eftermiddag).
Alle stævner er snittællende efter mesterskabsreglerne – undtagen Funstævner.

3.1

Individuelt mesterskab afvikles over mindst 3 serier.

3.2

Individuelt mesterskab afholdes i Herre-og Damerækkerne.

4

Ajourførte lister fra regionerne, med anførsel af gennemsnit for hold/spillere skal være tilgængelig
på hjemmeside til mesterskaber / landsstævner.
Regionens bowlingudvalg er ansvarlig for gennemsnitlistens oprigtighed.
Gælder også for eventuel indskiftningsspiller.

4.1

Gennemsnit beregnes, som minimum, halvårligt – henholdsvis 30/6 og 31/12.
Ved minimum på 9 spillet serie, ellers ændres snit ikke.

4.2

Klublederne skal sørge for at spillerne stiller i rette rækker. Stævneledelsen har ret til at omplacere
spiller / hold, såfremt man skønner at der er tilmeldt på forkert snit.

5

Holdstørrelse.
Der spilles med hold på 3 spillere + 1 indskiftningsspiller.

5.1

Ved stævner/mesterskaber skal alle spillere fra samme hold være iført ens bluser. Ved overtrædelse
1. gang, gives advarsel. Ved gentagelse, fratrækkes 100 kegler pr. spiller på holdet. I særlige tilfælde
kan søges dispensation hos stævneledelsen.

5.2

En spiller, der udskiftes efter en serie er færdigspillet, kan genindsættes i kampen ved senere
udskiftning. Hvis man spiller med udskifter skal alle 4 spille 3 serier.
En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindsættes senere i samme kamp.
Før en udskiftning skal stævneledelsen underrettes.

5.3

Såfremt et hold, i tilfælde af skade hos en spiller, og man ingen indskiftningsspiller har, og den
skaderamte spiller har gennemført mindst 1 serie, benyttes gennemsnittet på de resterende serier.
Er der ikke gennemført mindst 1 serie, er det de resterende 2 spil-leres gennemsnit, der tæller med.

5.4

En spiller/ indskiftningsspiller må ikke deltage i mere end 1 række, samme dag.

6

Spillerne skal have deltaget i mindst 12 serier – lokale eller regionale stævner - i indeværende
sæson, for at kunne deltage i DAI Mesterskaber.
Regionens bowlingudvalg skal, samtidig med holdstævner, dokumentere dette overfor
Stævneudvalg og DAI.
Dette pkt. gælder ikke ved Åbne Landsstævner.

6.1

I tilfælde af dispensation fra ovennævnte deltagerkrav, skal begrundet ansøgning indsendes til
idrætsudvalget ved seneste tilmeldingsfrist.
Ved dokumenteret (evt. lægeerklæring) alvorlig sygdom, hvor sygdommens varighed har været
årsag til, at spilleren ikke har kunnet opfylde ovennævnte krav, kan der efter nøje vurdering
dispenseres.

6.2

Tilmelding er bindende. Deltagergebyr refunderes ikke.

6.3

Ved enkeltpersoners forfald, har klubben ret til at indsætte en erstatningsspiller.

6.4

Et hold må kun bestå af spillere fra samme forening/klub. (Der kan ikke søges dispensation for
denne regel).
Dette punkt gælder ikke ved Åbne Landsstævner.

6.5

En spiller må godt være medlem af mere end en klub. Antal spillede serie følger klubben. Man kan
kun stille op til mesterskabet for en klub.

7

Der kan fra hver region frit tilmeldes hold i alle rækker.
Det er dog op til stævneledelsen at beslutte, hvor mange hold, der kan deltage i
mesterskabsstævnet. Dog skal hver region garanteres deltagelse af mindst 2 hold i hver række.

8

Der kan udskrives holdmesterskaber i følgende rækker:
Der spilles i følgende rækker:
A: snit på 175 og derover
B: snit på 155 og op til 174
C: snit på 135 og op til 154
D: snit på 115 og op til 134
E: snit på 114 og derefter.

9

Stævneledelsen er ansvarlig for mesterskabet.

9.1

Tilmeldinger til DAI Mesterskaber sendes til arrangørerne af mesterskaberne (i den lokale region).

9.2

De enkelte udvalgsformænd sender snitlister til udvalgsformanden for den region der afholder
aktiviteten.

10

Der skal holdes ”tilbage” for en spiller, der gør sig klar til at afgive sin kugle på banen umiddelbart til
højre for en selv. Gå heller ikke frem hvis spiller til venstre står klar.
Træd ikke frem inden keglerne er fri, men vær klar når det er ”din” tur.

10.1

Ved banefejl, hvor en eller flere kegler står tilbage, stilles banen til slag med keglens/keglernes
samme position.
Hvis kuglen slår keglen ned fra rende, tæller keglen ikke med.

11

Det er tilladt at benytte egen kugle og egne sko. Der må max ligge 2 kugler pr. spiller i
kuglereturen.

12
12.1

Stævneledelsen er højeste myndighed under DAI-mesterskabet og må ubetinget respekteres.
En holdkamp er tabt, hvis ikke mindst én spiller er mødt til det fastsatte tidspunkt. For sent
ankomne spillere kan dog indtræde i spillet, i ruden svarende til den, hvori modparten / egen spiller
er nået.

12.2

Vedr. protester henvises til regelsættet omkring protester. (SE bilag 1)

13

Ved afholdelse af hold/individuelle mesterskaber skal der føres slagsedler.
Ved individuelle mesterskaber, skal der være forskelligt farvede slagsedler for herrer og damer.

14

I tilfælde af pointlighed tælles strikes, spare o.s.v. i første serie.

15

Der vil blive uddelt DAI-mesterskabsmedaljer i guld, sølv og bronze i hver række.
Individuelt er den spiller / det hold, der har højeste score – uanset række – DAI mester, og skal have
mesterskabspokalen. Herre, Dame og Hold med højeste score.
Præmierne vil blive uddelt umiddelbart efter stævnet/mesterskabet.
Hvis der ikke er mindst 3 hold/spillere tilmeldt i en række, flyttes til højere/lavere række.
Der skal står: Herre, Dame eller hold samt årstal.
Præmieregulativ:
Ved 3 hold/spillere i en række = 1 præmie,
Ved 4 hold/spillere i en række = 2 præmier,
Ved mere end 4 hold/spillere i en række = 3 præmier.

Vedtaget på møde i Idrætsforum den 28.2.2015

