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Handicap i RUDE 11 LIGAEN
1.

RUDE 11 LIGAEN

1.1

RUDE 11 Ligaen er turneringen hvor vi anbefaler at holdene
har et serie-gennemsnit på max 134 kegler.

1.2

Hvis jeres holds serie-gennemsnit er på 135 kegler og derover,
anbefaler vi at I tilmelder jeres hold i City Ligaen.

1.3

Kampene afvikles med et diffencerende handicap tillæg.

1.4

Spilles der mod et ledigt hold, er gennemsnittet fortsat gældende for den videre
hdcp. udregning - dvs. alle runder er snittællende.

2.

PULJER

2.1

Deltagene hold inddeles i puljer á 6, 8 eller 10 hold.

2.2

Puljer á 6 hold møder hinanden 3 gange,
således at puljen afgøres over 15 spillerunder.

2.3

Puljer á 8 hold møder hinanden 2 gange,
således at puljen afgøres over 14 spillerunder.

2.4

Puljer á 10 hold møder hinanden 2 gange,
således at puljen afgøres over 18 spillerunder.

3.

HOLD

3.1

Et hold kan bestå af lige så mange spillere som I ønsker at benytte på holdet.

3.2

Hver kamp afvikles med 3 spillere, det er tilladt at benytte 1 reservespiller til hver kamp.

3.3

Spillerne må gerne spille for flere forskellige hold i turneringen.
Dog kan spilleren kun repræsentere 1 hold i hver pulje.
Ligesom at spilleren kun kan repræsentere 1 hold i det enkelte mesterskab

4.

SPILLERE

4.1

Turneringen omfatter spillere såvel med som uden licens.

4.2

Der må udskiftes én spiller mellem 1. og 2. serie,
der må ikke udskiftes spillere midt i en serie.

4.3

Reservér venligst 4 - 5 spillere pr. hold,
så alle kampe kan afvikles med fuldtalligt hold.

4.4

I Rude 11 Ligaen starter med at spille deres første kamp uden at modtage handicap tillæg.
Til de resterende kampe vil spillerne blive tildelt nyt tillæg efter
hver spillet kamp udregnet efter sæsonens gældende regler.

5.

PULJE INDDELING

5.1

Ved tilmelding angives den sammenlagte gennemsnitlige serie score for de 3 spillere,
der skal bære holdet igennem sæsonen .

5.2

Puljeinddelingen sker på baggrund af:
a. Holdets ønskede spilletidspunkt.
b. Holdets gennemsnitlige score for 3 spillere.

5.3

Oplys venligst om ønsket spilledag, tidspunkt og spilleuge (ulige/lige)

5.4

Oplys venligst op til 3 prioteringer ang. ønsket spilletidspunkt,
da dette vil lette arbejdet betydeligt mht. inddeling af puljerne.

6.

SPILLERUNDER

6.1

En spillerunde defineres som en enhed, hvor alle hold spiller én turneringskamp.

6.2

En runde spilles altid samme dag og på samme tidspunkt.

6.3
I særlige tilfælde kan en kamp flyttes til et andet tidspunkt.
		
a)
Planlagte feriedage.
		
b)
Sæsonarbejde på arbejdspladsen.
		
c)
Flytning af en kamp skal ske senest 1 uge før kamp dato.
		
d)
Flytningen håndteres og aftales alene af de respektive hold
og skal derefter godkendes af City Bowling.
En kamp må gerne spille individuelt (splitte kampen), for at sikre holdene
kan få afviklet kampen indenfor rimelig tid.

7.

SERIE POINT & KAMP POINT

7.1

De 3 spilleres score ligges sammen efter hver serie og udgør holdets seriescore.
Holdene tildeles kamppoint således:
			
Seriepoint
		
a)
2 point for vundet 1. serie inkl. holdets evt. hdcp. tillæg for de 3 benyttede spillere.
		
b)
2 point for vundet 1. serie inkl. holdets evt. hdcp. tillæg for de 3 benyttede spillere.
			
Kamppoint
		
c)
2 point for højeste serie (inkl. evt. hdcp tillæg) over hele kampen.
		
d)
2 point for højeste samlede keglefald over hele kampen inkl. holdets eventuelle
hdcp.

			
			
7.2

Ved lighed deles pointene
Således at der i alt er 8 point at dyste om pr. kamp.

Pointene er afgørende for holdenes indbyrdes placering i puljerne.

7.3
I tilfælde af pointlighed, er følgende afgørende for placeringen.
		
a)
Antallet af point (første prioritet).
		
b)
Antallet af væltede kegler inkl. evt. hdcp. (anden prioritet).
		
c)
Indbyrdes kampe (tredie prioritet)

8.

SPILLEREGLER

8.1

Hvis et hold udebliver fra 4 eller flere turneringskampe, nulstilles samtlige af holdets
kampe for hele sæsonen og de implicerede hold bliver tildelt 8 point for vunden kamp.
Dog kun hvis det implicerede hold har spillet kampen.

8.2

Kampe uden modstandere, SKAL spilles for at få tildelt kamp point.
Ved udeblivelse tildeles holdet 0 point og kampen kan ikke på andet tidspunkt spilles om.

8.3

HUSK at vise hensyn til spillere på banerne ved siden af den bane I spiller på.
Vent med at gå frem til det er jeres tur.

8.4

Opvarmningen består 1 afrydning per spiller må maks tage i alt 5 min. herefter skal alle
kampe været gået i gang af hensyn til de kampe der skal afvikles efter jeres kamp.

9.

SCORE TAVLER & BETALING

9.1

Scoretavler udleveres i receptionen.

9.2

I bedes venligst melde jeres ankomst i receptionen.

9.3

Scoretavler afleveres efter endt kamp i receptionen.
Husk at udfylde scoretavlerne korrekt og læseligt samt med underskrifter.

9.4

Pris pr hold er pr. sæson kr. 1.990,00 inkl. moms - (kr. 1.592,00 ekskl. moms).
Prisen er ekskl. skoleje.

9.5

Tilmeldingsgebyr indsættes på vores konto i Sydbank
Reg nr. 6845
Kontonr. 2003863
HUSK at noterer holdnavn på indbetalingen

9.6

Sko kan lejes i receptionen for kr. 15,00 pr. par pr. kamp.
10 turs sko klippekort sælges for kr. 100,00

10.

PRÆMIER

10.1

De 3 bedst placerede hold i HVER PULJE modtager ved sæsonafslutning pokal og medaljer.

10.2

Vinderen fra hver pulje kvalificerer sig direkte til det enkelte mesterskab.
Se mere under afsnit 13

10.3

Vores restaurant RUDE 11 sponserer alle præmier der vindes i mesterskaberne.

		
10.4
De 6 bedste hold fra Rude 11 Liga Mesterskabet går videre til City Mesterskabet, hvor også
de 2 bedste hold fra Super Liga Mesterskabet samt de 4 bedste fra City Liga Mesterskabet
kvalificerer sig til.
10.5

City Mesterskabet afvikles som en handicap turnering efter samme handicap regler som
i Rude 11 Ligaen.

11.

DOMMERE

11.1

City Turneringerne administreres af City Bowlings ansatte.

11.2

City Bowlings ansatte udgør tillige turneringens dommerstab,
hvis afgørelser skal respekteres.

11.3

Evt. spørgsmål fremsendes pr. mail til City Bowling på
mail@citybowl.dk

12.

GENERELLE SPILLEREGLER

12.1

Ved overtrådt gælder slaget som værende 0 kegler.

12.2

Kegler som væltes af bowlingmaskinen genrejses af City Bowlings ansatte.
Venligst kontakt banevagten eller en medarbejder i baren.

13.

RUDE 11 LIGA MESTERSKABET

13.1

Alle puljevinderne er direkte kvalificeret til Rude 11 Liga Mesterskabets
kvalifikationsturnering.
Der bliver suppleret op til 42 hold af de hold i Rude 11 Ligaen der har opnået det
højeste seriegennemsnit.

13.2

Puljevindere bliver fordelt ud med 1/3 af puljevinderne i hver start,
Der er starter kl. 18:00, kl. 19:00 og kl. 20:00.

13.3

De 4 bedste hold i hver start kvalificerer sig til Rude 11 Liga Mesterskabsfinalerunde,
hvor der suppleres op med de 4 højeste score ud af de øvrige hold fra de 3 starter.

13.4

Alle hold spiller 2 serier hver og medtager naturligvis
deres opnået handicaptillæg fra årets spillede serier i de respektive puljer.

13.5

For at en spiller er berettiget til at spille for holdet i Rude 11 Liga Mesterskabet,
skal spilleren have spillet mindst 6 serier.

13.6

Finalen afvikles på følgende måde:
Alle hold spiller hver 3 serier, hvorefter de 8 bedste hold går videre til kvartfinalerne.
Nr. 1 møder nr. nr 8, Nr. 2 møder nr. 7, Nr. 3 møder nr. 6 & Nr. 4 møder nr. 5.
Vinderen af 1/8 møder vinderen af 4/5 - Vinderen af 2/7 møder vinderen af 3/6.
De 2 vindende hold møder hinanden i finalen.
Alle knockout kampene afvikles over 1 serie.

13.7

De 10 bedste hold i Rude 11 Liga Mesterskabet går videre til City Mesterskabet, hvor også
de 2 bedste hold fra Super Liga Mesterskabet samt de 4 bedste fra City Liga Mesterskabet
kvalificerer sig til.

13.8

City Mesterskabet afvikles som en handicap turnering efter samme handicap regler som
i Rude 11 Ligaen, dog med et maks hdcp tillæg på 56 pr. serie.

13.9

For hold der kvalificerer sig til City Mesterskabet gælder reglerne under punkt 13.5,
således at det er kun er spillere der har spillet mindst 6 serier for holdet der kan
repræsentere holdet i dette mesterskab.

14.

CITY LIGA MESTERSKABET

14.1

Alle puljevinderne er direkte kvalificeret til City Liga Mesterskabet.
Der bliver suppleret op til 10 hold af de hold i City Ligaen der har opnået det
højeste seriegennemsnit.

14.2

For at en spiller er berettiget til at spille for holdet i City Liga Mesterskabet,
skal spilleren have spillet mindst 6 serier.

14.3

Finalen afvikles på følgende måde:
Alle hold spiller hver 3 serier, hvorefter de 8 bedste hold går videre til kvartfinalerne.
Nr. 1 møder nr. nr 8, Nr. 2 møder nr. 7, Nr. 3 møder nr. 6 & Nr. 4 møder nr. 5.
Vinderen af 1/8 møder vinderen af 4/5 - Vinderen af 2/7 møder vinderen af 3/6.
De 2 vindende hold møder hinanden i finalen.
Alle knockout kampene afvikles over 1 serie.

14.4

De 4 bedste hold i City Liga Mesterskabet går videre til City Mesterskabet, hvor også
de 2 bedste hold fra Super Liga Mesterskabet samt de 10 bedste fra Rude 11 liga Mesterska
bet kvalificerer sig til.

14.5

City Mesterskabet afvikles som en handicap turnering efter samme handicap regler som
i Rude 11 Ligaen, dog med et maks hdcp tillæg på 56 pr. serie.

14.6

For hold der kvalificerer sig til City Mesterskabet gælder reglerne under punkt 14.2,
således at det er kun er spillere der har spillet mindst 6 serier for holdet der kan
repræsentere holdet i dette mesterskab.

15.

SUPER LIGA MESTERSKABET

15.1

Alle puljevinderne er direkte kvalificeret til Super Liga Mesterskabet
Der bliver suppleret op til 8 hold af de hold i Super Ligaen der har opnået det
højeste seriegennemsnit.

15.2

For at en spiller er berettiget til at spille for holdet i Super Liga Mesterskabet,
skal spilleren have spillet mindst 6 serier.

15.3

Finalen afvikles på følgende måde:
Alle hold spiller hver 3 serier, hvorefter de 8 bedste hold går videre til kvartfinalerne.
Nr. 1 møder nr. nr 8, Nr. 2 møder nr. 7, Nr. 3 møder nr. 6 & Nr. 4 møder nr. 5.
Vinderen af 1/8 møder vinderen af 4/5 - Vinderen af 2/7 møder vinderen af 3/6.
De 2 vindende hold møder hinanden i finalen.
Alle knockout kampene afvikles over 1 serie.

15.4

De 2 bedste hold i Super Liga Mesterskabet går videre til City Mesterskabet, hvor også
de 4 bedste hold fra City Liga Mesterskabet samt de 10 bedste fra Rude 11 liga Mesterskabet kvalificerer sig til.

15.5

City Mesterskabet afvikles som en handicap turnering efter samme handicap regler som
i Rude 11 Ligaen, dog med et maks hdcp tillæg på 56 pr. serie.

15.6

For hold der kvalificerer sig til City Mesterskabet gælder reglerne under punkt 14.2,
således at det er kun er spillere der har spillet mindst 6 serier for holdet der kan
repræsentere holdet i dette mesterskab.

16.

CITY MESTERSKABET OG ALBANICUP

16.1

De 2 bedste hold i Super Liga Mesterskabet går videre til City Mesterskabet, hvor også
de 4 bedste hold fra City Liga Mesterskabet samt de 10 bedste fra Rude 11 liga Mesterskabet kvalificerer sig til.

16.2

For at en spiller er berettiget til at spille for holdet i City Mesterskabet,
skal spilleren have spillet mindst 6 serier. (Denne regel er ikke gældende i Albanicup)

16.3

Finalen afvikles på følgende måde:
Alle hold spiller hver 3 serier, hvorefter de 8 bedste hold går videre til kvartfinalerne.
Nr. 1 møder nr. nr 8, Nr. 2 møder nr. 7, Nr. 3 møder nr. 6 & Nr. 4 møder nr. 5.
Vinderen af 1/8 møder vinderen af 4/5 - Vinderen af 2/7 møder vinderen af 3/6.
De 2 vindende hold møder hinanden i finalen.
Alle knockout kampene afvikles over 1 serie.

16.4

City Mesterskabet afvikles som en handicap turnering efter samme handicap regler som
i Rude 11 Ligaen, dog med et maks hdcp tillæg på 56 pr. serie.

