DANSK KEGLE FORBUND
SPILLEREGLER SENIORER

Hvor intet andet er anført, gælder D.Ke.F.’s regler og love.
Spilleregler for seniorer turnering i Jylland / Fyn
Alle hold deltager i 6 turneringsrunder, 3 efterår - 3 forår, hvis muligt i 6 forskellige byer. Århuskeglerne kan
dog afvikle 2 kampe på samme bane, samme dag, og dermed kun køre ned 3 gange i sæsonen.
Kampene afvikles som stævnedage, hvor alle hold fra samme række spiller samme dag. I Serie 1, 2, 3 og 4
slår hver spiller 80 slag på 4 baner, 20 på hver bane. I serie 5 og 6 slår hver spiller 60 slag på 2 baner, 30 på
hver bane. Det er frit om man vil benytte højre eller venstre side. Hver spiller har 3 prøvekast ved spillets
begyndelse. De noteres med X X X.
Hver spiller skal have løst licens ved D.Ke.F før spillet påbegyndes og licens nr. noteres på slagsedlen ved
spillerens navn.
Turneringen er fortrinsvis for ældre spillere og dermed ligestillede (pensionister). Spillerne skal være fyldt 50
år eller tilkendt førtidspension.
Generelt må en spiller kun deltage/ spille på et hold i hver turneringsrunde. Er klubben i en meget presset
situation med at stille hold, må dobbelt spil fra en anden spiller fra klubben finde sted. Den spiller skal så
komme fra et lavere eller tilsvarende rangerende hold. Klubben giver besked til kontoret i tilfælde, hvor
dobbelt spil ønskes. I særlige tilfælde, hvor kun 3 spillere fra et hold kan møde, kan 2 spillere fra holdet dele
4.-spillers kast. Denne mulighed må holdet kun bruge 2 gange i en sæson.
En spiller kan dele sine slag i 2 dele ved at bytte med en makker på sit hold, der så også deler sine slag i 2
dele. I rækker med 80 kast skal skiftet ske ved 2. baneskifte efter 40 kast, i rækker med 60 kast ved
baneskifte efter 30 kast. Deling af slag skal før kampen begynder meddeles modparten og stævnelederen på
spillestedet.
Ved sygdom- skader o.s.v., hvor en spiller må forlade banen, kan spillerens samlede score den dag
divideres med det antal slåede slag og ganges med henholdsvis 80/60.
For at slag er gyldige skal kuglen afgives på afsætningslinoleummet (det brune) og må ikke kastes ind på
banen. Hvis 1 eller flere kegler er væltet før kugleindslaget og der på visse baner vises et resultat, er slaget
ugyldigt og må gentages. De forkerte resultater skal herefter fratrækkes slutresultatet.
Stævneledelse.
I tvivlsspørgsmål ved de faste turneringsrunder er stævnelederen højeste myndighed og kun hans afgørelse
er gældende. Kontakt straks vedkommende, når tvivlsspørgsmål opstår. Overtræder en spiller ovenstående
regler, som f.eks kast ind på banen, kan stævnelederen give henstilling til spilleren. Herefter må henstillingen
følges af spilleren
Hvis spilleren ikke følger henstillingen, kan der ved gentagende gange tildeles et fejlslag.
I særligt tilfælde kan spilleren bortvises fra banen.
Vejrlig ved turneringsrunde. Hvis vejrliget ikke tillader udkørsel, kan man ved at tage gennemsnittet af
spillede turneringskampe, udregne et resultat.
Point.
Der gives point efter hvor mange hold en række tæller. EKS: en række med 12 hold. Det hold som ved en
turneringsrunde vælter flest kegler får 12 point. Nr. 2 får 11 point osv. I rækker med 10 hold gives 10 point til
nr. 1 og 9 point til nr 2 osv.
Hold der ikke kan møde frem melder afbud. Holdet tildeles 1 point, som færrest væltede kegler. Er holdet
udeblevet uden afbud gives 0 point
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Op og nedrykning.
Nr.1 og 2 i hver række ved turneringsafslutningen (undtagen serie 1) rykker næste sæson 1 række op. De 2
lavest rangerende hold i hver række ved turneringsafslutningen rykker næste sæson 1 række ned.
Alle hold skal have en holdleder (en af holdspillerne). Vedkommende er ansvarlig for udfyldelse af
holdslagkortet med de 4 deltagernavne (både for-, og efternavn) inden kampen begynder, samt sørge for
aflevering af samme til stævneledelsen, når kampen er slut.
Holdslagkortet skal ved kampens slut sammentælles og afleveres til stævnelederen. Efter stævnelederen har
kontrolleret tallene, underskrives slagsedlen af holdlederen.
Disse underskrifter er bindende for de individuelle resultater, som derefter ikke kan ændres.
Værtsbyen for de forskellige turneringsrunder skal stille stævneleder og medhjælper til rådighed.
Deltagerholdene stiller selv skrivere til rådighed.
Ved uregelmæssigheder ved anlæggets funktioner tilkaldes stævneleder eller dennes medhjælper.
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