REGLEMENT FOR OSLO-LIGAEN
§1.

Oslo-ligaen spilles med 3-manns/dame-lag 4 serier AM.

§2.

Pkt. 1: Oslo-ligaen kan bestå av så mange avdelinger det er behov for à inntil 8 lag.
For å starte ny avdeling bør det være minst 6 nye lag.
Pkt. 2: Samtlige lag fra forrige sesong anses som påmeldt til ligaen. Klubber
som melder på nye lag eller ønsker å trekke eksisterende lag, må
melde dette til OBK senest 30. juli.

§3.

Pkt. 1: Fra 1. div. rykker 2 lag NED etter endt sesong.
Fra 2. div. (begge avd.) rykker 1 lag OPP og 2 lag NED.
Lag nr. 6 i 1. div. og lag nr. 2 i begge avd. i 2. div. spiller kval.
om 1 ledig plass i 1. div.
Vinnerlagene i hver avdeling i 3. div. spiller kval.
om 4 ledige plasser i 2. div.
Pkt. 2: Etter ligasesongens slutt vil neste års avdelinger fordeles etter
sesongens pinnefall.
Eks.: 3. div. avd. A - høyeste pinnefall.
3. div. avd. E - laveste pinnefall.
2. div. avd. A - 1-3-5-7 osv.
2. div. avd. B - 2-4-6-8 osv.
Pkt. 3: De 2 lavest rangerte lag i 3. div. må spille kval. med eventuelle
nypåmeldte lag.

§4.

Det spilles om 5 poeng i hver kamp: 1 p. for vunnet serie og 1 p. for total.
(Ved likt pinnefall: ½ poeng til hvert lag).

§5.

Vinner er det laget som etter endt sesong har flest poeng.
Ved poenglikhet teller totalt pinnefall.

§6.

OBK deler ut klubbpokaler og medaljer til de tre beste lagene i alle avdelinger.
Vinnerlagene i hver avd. får pengepremier. Premiebeløpet fastsettes på OBK’s
årsmøte.

§7.

Hver klubb kan stille med 2 lag i samme avdeling.

§8.

Klubbene står økonomisk ansvarlig for baneleien gjennom hele sesongen selv om
laget trekker seg eller blir utelukket.
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§9.

Pkt. 1: Klubbene må betale en bot på Kr. 100,- til OBK for hver spiller som ikke møter
til oppsatt kamp.
Pkt. 2: Spillere som ikke har registrert lisensnummer eller innbetalt lisensavgift til
NBF, anses som ikke møtt.
Pkt. 3: Lag som ikke fullfører 4 serier, men avbryter på grunn av banefeil e.l. anses
som ikke møtt og ilegges bot (§10). Dersom feilen ikke kan rettes slik at
ligakampen ikke kan ferdigspilles innen hallens stengetid, skal bekreftelse
om dette undertegnes av hallpersonellet. Bekreftelsen vedlegges
spilleskjemaene.

§10.

Boten settes til kr. 500,- dersom et helt lag uteblir.

§11.

Kampene skal starte presis, eller så snart banene er ledige.

§12.

Utsatte kamper bør ikke forekomme, og klubbene er økonomisk ansvarlig for banene
som er leid ut til kampen.
Søknad om utsettelse må være ligakomiteen og motstander i hende senest 48 timer
før kampen skal spilles.
For siste spilleomgang gis det INGEN utsettelse.

§13.

Pkt. 1: En spiller kan ikke benyttes på 2 lag i samme avdeling.
Pkt. 2: En spiller kan ikke benyttes på flere lag i samme spilleomgang.

§14.

Pkt. 1: Hvis en spiller skal benyttes i en lavere divisjon/avdeling, må spilleren stå
over 1-en-kamp i den høyere divisjon/avdeling.
Pkt. 2: Innen 2. div. gjelder dog 1-en-kamp mellom begge avdelinger.
Lag som bryter denne regel anses som ikke møtt, konf. §10.

§15.

Protester må overleveres OBK/ligakomiteen personlig eller sendes rekommandert
innen 24 timer etter spilt kamp.
Gebyr kr. 100,- som blir tilbakebetalt dersom klagen blir tatt til følge, skal vedlegges
protesten.

§16.

Kvalifisering foregår etter følgende regler:
Pkt. 1: Hvert lag spiller 4 serier AM. De lag (antall lag se §3.1) som oppnår høyest
pinnefall er kvalifisert.
Pkt. 2: Spillere på nye lag som kvalifiserer seg til ligaspill er bundet til disse lag hele
sesongen.
Pkt. 3: Spilletid og sted bestemmes av ligakomiteen.
Pkt. 4: Nyetablerte klubber får automatisk plass til ett nytt lag.

§17.

OBK/ligakomiteen kan, hvis nødvendig, foreta endringer i spilleoppsett/
spillested/kvalifiseringsspill.

§18.

Hvis et lag må gi WO eller ikke stiller med fullt lag mer enn tre ganger, utelukkes de
fra ligaen for resten av sesongen(§8).

2

