REGLEMENT FOR OSLOLIGA
§1. Spilleformat
Ligaen spilles som lagkamper der to og to lag spiller mot hverandre i hver serierunde. I hver
kamp spiller hvert lag 12 serier, slik at i 1. serie spiller 3 spillere på hvert lag 1 serie hver.
Dette gjentas for 2. - 3. - og 4. serie. En kamp spilles i amerikansk spillestil på ett og samme
banepar (med mindre banefeil eller lignende gjør det nødvendig for hallen å bytte baner
underveis).
Både kvinner og menn kan delta. Hvert lag kan benytte inntil 1 reserve, og kan bytte 1 spiller
mellom hver serie.

§2. Divisjoner, og påmelding
Pkt. 1: Osloligaen består av 4 divisjoner (2020) á inntil 8 lag.
Pkt. 2: Samtlige lag fra avsluttet sesong anses som påmeldt til påfølgende sesongs spill i
Osloligaen. Klubber som vil ha med nye lag eller ønsker å trekke eksisterende lag, må melde
dette til Oslo Bowlingkrets (OBK) senest 30. juli.
Pkt.3: Ved påmelding av lag til Osloligaen vil lag som sorterer under Oslo Bowlingkrets ha
fortrinnsrett.

§ 3. Opp- og nedrykk
•
•
•
•

Pkt. 1: 1. divisjon De 2 lavest plasserte lag rykker ned til 2. divisjon etter endt sesong.
Pkt. 2: 2. divisjon De 2 høyest plasserte lag i 2. div. rykker opp i 1. div. etter endt
sesong. De 2 lavest plasserte lag rykker ned til 3. divisjon etter endt sesong.
Pkt. 3: 3. divisjon De 2 høyest plasserte lag i 3. div. rykker opp i 2. div. etter endt
sesong. De 2 lavest plasserte lag rykker ned til 4. divisjon etter endt sesong.
Pkt. 4: 4. divisjon De 2 høyest plasserte lag i 4. div. rykker opp i 3. div. etter endt
sesong.

§ 4. Poeng
Lagene spiller om 5 poeng i hver kamp: 1 poeng tildeles for hver av de 4 seriene som
vinnes(samlet score for de 3 spillerne holdes opp mot hverandre) og 1 poeng tildeles laget
som har høyest totalscore (summene fra hver serie summeres og holdes opp mot hverandre). Ved lik sum i en av de 4 seriene eller lik totalscore tildeles 1/2 poeng til hvert lag.

§ 5. Rangering/rekkefølge
Vinner av en avdeling er det laget som etter endt sesong har flest poeng.
Ved poenglikhet går laget med høyest totalt pinnefall foran.

side 1

§6. Premiering
OBK deler ut pokaler og medaljer til de tre beste lagene i alle avdelingene. Vinnerlagene i
hver avdeling belønnes i tillegg med pengepremier. Premiebeløpet fastsettes på OBK`s
årsmøte.

§7. Antall lag fra hver klubb
Hver klubb kan stille med inntil 2 lag i samme avdeling.

§8. Økonomi
Klubbene står økonomisk ansvarlig for baneleien gjennom hele sesongen selv om lag trekker
seg eller blir utelukket

§9. Oppmøte/bøter
Pkt. 1: Klubbene må betale en bot på kr. 250,- til OBK for hver spiller som ikke møter til
oppsatt kamp (det må være 3 spillere for å gjennomføre en godkjent kamp).
Pkt. 2: Spillere som ikke har registrert lisensnummer eller ikke har betalt lisens til NBF, anses
som ikke møtt.
Pkt. 3: Lag som ikke fullfører 4 serier, men på eget initiativ avbryter kampen på grunn av
banefeil e.l., anses som ikke møtt og ilegges en bot på kr 500,- jfr. § 10. Dersom en feil (på en
bane/par)oppstår og er av en slik art at kampen ikke kan ferdig spilles innen hallens stengetid, skal forholdet bekreftes av hallpersonellet og vedlegges samleskjemaene. Forholdet
rapporteres til OBKs styre via e-post: styret@oslobowlingkrets.no innen 24 timer av hallen.
Pkt.4: Hvis et lag møter til kamp, men mangler 1 spiller eller mer for å kunne stille lag,
ansees som ikke møtt, og gebyr ilegges i jfr. pkt. 1. Motstander vinner kampen, men må
spille den for å få resultatet godkjent.

§10. Uteblivelse/bot
Boten settes til kr 1000,- inkl. baneleie dersom et helt lag uteblir. Boten skal betales til OBK.

§11. Kampstart - Prøvespill
Kampene skal starte presis på oppsatt tidspunkt som er kl 19.00, eller straks banene er
ledige. Hallene som arrangerer Osloliga er også forpliktet til å legge til rette for 10 min.
innspilling.

§12. Utsettelse/fremskynding av kamp
Utsettelse av kamper bør ikke forekomme, og klubbene/lag er i alle tilfelle økonomisk
ansvarlig for banene som er avsatt til kampen. Må et kamptidspunkt endres, skal det
fortrinnsvis skje i form av fremskynding.
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Skriftlig, begrunnet søknad for utsettelse. Dersom kampen kan spille før oppsatt, må OBK og hall og
motstander informeres, og ny spilletid må oppgis.

Søknad om utsettelse eller fremskynding av oppsatte kamper må være i OBK`s styre og
motstanders hende senest 48 timer før kampen skal spilles.

§13. Karantene
I sesongens to siste serierunder kan man ikke benytte en spiller som har deltatt på et annet
lag i samme eller høyere divisjon, dersom spilleren ikke tidligere i sesongen har deltatt på
det aktuelle laget.
En spiller kan ikke benyttes på flere av klubbens lag i samme serieomgang.
Lag som bryter disse karantenereglene anses som ikke møtt, jfr. § 10.
Hvis utsatt kamp ikke avvikles før påfølgende serieomgang, fristilles spillerne på de aktuelle
lagene.

§14. Protester
Protester må overleveres OBK`s styre personlig, eller via e-post:
styret@oslobowlingkrets.no, merket «protest Osloliga» med informasjon om hvorfor innlagt
protest innen 24 timer etter avsluttet kamp, og et gebyret på kr 250,- skal betales til OBK`s
bankkonto 60720506516, eller vippses til nr:…………. , Innbetalt gebyr vil bli til-bakebetalt
dersom protesten blir tatt til følge.

§15. Rett til endringer
OBK`s styre kan om nødvendig foreta endringer i spilleoppsett/spillested i løpet av sesongen
dersom de mener dette er til det beste for turneringen.

§16. Lag som ikke stiller
Et lag som må gi walkover eller ikke stiller med fullt lag mer enn 3 (tre) ganger i samme
sesong, utelukkes fra ligaen for resten av sesongen (jrf. også § 9) og ilegges en bot på kr
3000,-.

§ 17. Innrapportering
Korrekte og signerte utfylte samleskjemaer, jrf. § 4, skal umiddelbart etter kamp innleveres i
hallen.
Hjemmelaget er ansvarlig for elektronisk innregistrering innen kl. 12.00 påfølgende dag.
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Revidert reglement for Osloligaen gjøres gjeldende fra sesongen 2020/21. Reglement er
gyldig fram til ny revisjon finner sted.

Oslo Bowlingkrets mars 2020
Styret
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