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Side 1 

Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST 
Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. 

Følgende turneringer udbydes: 

6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 

3-mands holdturnering for damehold og for herrehold (Øst Rækkerne) 

3-mands holdturnering for mixhold (Øst Mix-rækkerne) 

2-mands holdturnering for ungdomshold (Øst Ungdomsrækkerne) 

For alle turneringer er Spilleregler  for Danmarks Bowling Forbund gældende. 

Hver turnering er inddelt i det efter holdtilmeldingen nødvendig antal rækker, evt. med parallelle rækker.  

Holdene placeres, så vidt det er muligt, i rækkerne med hensyn til geografien 

Nye hold i turneringen placeres principielt i nederste rangerede række. 

Hvis det sportsligt taler herfor, kan ledelsen af Landsudvalg Øst placere et nyt hold højere, indenfor den ne-
derste 1/3 af den pågældende turnering. 

 
Propositioner for DT Øst (2. division, 3. division osv.) 
DT Øst afvikles som en dobbeltturnering for 6-mandshold, samt et eventuelt slutspil.  

I DT Øst består et hold af 6 atleter, samt eventuelt 1 reserve. Atleterne skal være fra samme klub. 

Hver klub må deltage med et eller flere hold i DT Øst. 

I DT Øst stiller holdene op som 2 trioer, dvs. 2x3 mandshold. Der spilles 4 serier AM. Alle kampe afvikles som 
trioer, med direkte modstander pr. banesæt. 

I DT Øst vil der blive flyttet efter nedenstående skema 

Trio Bane 1-2 Bane 3-4 

Serie 1 A1 – B1 A2 – B2 

Serie 2 B2 – A1 B1 – A2 

Serie 3 A2 – B2 A1 – B1 

Serie 4 B1 – A2 B2 – A1 

A=hjemmehold – B=udehold. Hjemmeholdet bytter banesæt efter 2. serie og udeholdet efter 1. og 3. serie. 

Der spilles om 2 point pr. banesæt plus 2 point for samlet kegler i hver serie. Ved uafgjort tildeles hvert hold 
1 point. Der spilles derfor om i alt 6 point pr. serie og 24 point i alt pr. kamp. 
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Side 2 

Propositioner for Øst-rækkerne 
Øst rækkerne afvikles som en dobbeltturnering for 3-mandshold, samt et eventuelt slutspil. 

I Øst-rækkerne består et hold af 3 atleter, samt eventuelt 1 reserve. Atleterne skal være fra samme klub. 

Hver klub må deltage med et eller flere hold i Øst-rækkerne. En klub kan have flere hold i samme række. Hol-
dene benævnes fra turneringsstart hold 1 og hold 2. Hold med lavere nummer, vil ved op-/nedrykning af spil-
lere blive betragtet som laver liggende end hold med højere nummer. 

I Øst-rækkerne stiller spillerne op og spiller holdvis 1x3-mandshold 4 serier AM. Alle kampe afvikles som tri-
oer, med direkte modstander pr. banesæt.  

I rækkerne vil der ikke blive flyttet til andet banesæt, kampens 4 serier afvikles på samme banesæt. 

Der spilles om 2 point pr. serie plus 2 point for samlet keglefald efter endt spil. Ved uafgjort tildeles hvert 
hold 1 point. Der spilles derfor om i alt 2 point pr. serie og 10 point i alt pr. kamp. 

 

Propositioner for Øst Mix-rækkerne 
Øst Mix-rækkerne afvikles som en enkeltturnering for 3-mandshold. 

I Øst Mix-rækkerne består et hold af 3 atleter, samt eventuelt 1 reserve. Atleterne skal være fra samme klub. 

Turneringen afvikles i kamprunder, dvs. alle kampe i en runde spilles samtidig i samme hal. Det tilstræbes at 
runderne placeres således at alle hold får mindst 1 kamp i sin hjemmehal. 

I Øst Mix-rækkerne stiller atleterne op og spiller holdvis 1x3-mandshold 4 serier AM. Alle kampe afvikles som 
trioer, med direkte modstander pr. banesæt.  

I Mix-rækkerne vil der ikke blive flyttet til andet banesæt, kampens 4 serier afvikles på samme banesæt. 

Der spilles om 2 point pr. serie plus 2 point for samlet keglefald efter endt spil. Ved uafgjort tildeles hvert 
hold 1 point. Der spilles derfor om i alt 2 point pr. serie og 10 point i alt pr. kamp. 

I Øst Mix-rækkerne skal det spillende hold hele tiden være et mix-hold uagtet eventuel udskiftning. 

Har en atlet først spillet på et mix-hold, er denne låst til holdet i resten af pågældende mix-turnering. 

Har en klub flere Mix-hold tilmeldt, end det antal rækker der oprettes, vil klubbens hold blive placeret med 
mindst 1 hold i hver række, og øvrige hold placeres med et ekstra hold i hver række fra toppen af turnerin-
gen. Eksempelvis vil en klub der tilmelder 5 hold og der kun er 3 mix-rækker få 2 hold placeret i række 1, 2 
hold i række 2 og 1 hold i række 3. Holdene vil blive nummereret med hold 1 og 2 i række 1, hold 3 og 4 i 
række 2 og hold 5 i række 3. 
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Side 3 

Propositioner for Øst Ungdomsrækkerne 
Øst Ungdomsrækkerne afvikles som puljekampe i runder. 

I Øst Ungdomsrækkerne består et hold af 2 atleter, samt eventuel 1 reserve. Atleterne skal være fra samme 
klub. 

Der spilles så vidt muligt i en rene puslingerækker og rækker for juniorer/ynglinge og evt. puslinge. 

Ungdomsrækkerne er opdelt efter alderskriterier. Placeringen af hold i ungdomsrækkerne afgøres af en af 
Aktivitetskoordinatoren nedsat ungdomsturneringskomite. Holdene placeres med hensyn til geografien og så 
vidt det er muligt efter atleternes snit på de tilmeldte hold. 

Hver række består, hvis dette er muligt, af 6 hold, som spiller i samme hal, og spiller 1 serie AM mod hver 
modstander i hver runde.  

Der gives 2 point for hver vundet serie. 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie.  

Dette giver i alt 5 serier pr. atlet pr. runde. Hver runde betragtes som 1 kamp.  

Ved ændring af hold i den enkelte række spilles således: 

Ved 7 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. runde, hvilket giver 6 serier pr. atlet pr. 
runde. Hvert hold vil være oversidder i én serie. 

Ved 5 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. runde, hvilket giver 4 serier pr. atlet pr. 
runde. Hvert hold vil være oversidder i én serie. 

Ved 4 hold i rækken spilles der 1 serie mod hver modstander 2 gange i hver runde. Hvilket i alt giver 6 serier 
pr. atlet pr. runde. 

Uanset antal hold i en række spilles 2 runder i hvert holds hjemmehal.  Der spilles ikke i neutrale haller. 
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Side 4 

 
Op-/nedrykning af atleter 
Op-/nedrykning af atleter i hver turnering skal ske i overensstemmelse med Spilleregler for Danmarks Bow-
ling Forbund, §§ 6b og 6c. 

Hvis en række er opdelt i parallelle rækker, vil disse blive betragtet som liggende på samme niveau, dvs. den 
parallelle række vil ikke blive betragtet som lavere liggende. 

 
 
Udeblivelse af eller trækning af hold 
Udebliver et hold for tredje gang i en turnering udelukkes holdet for resten af turneringen. Alle holdets 
kampe nulstilles og samtlige modstandere i turneringen tildeles det maksimale antal point for færdigspillede 
serier, samt det antal kegler holdet opnåede/opnår.  

Hvis et hold trækkes inden turneringsafslutning, nulstilles samtlige turneringskampe, jf. Spilleregler for Dan-
marks Bowling Forbund §13. 

Efter udelukkelse af eller trækning af hold spiller modstanderholdene de planlagte kampe uden modstander 
på de planlagte tidspunkter og i de planlagte haller. 

Ved alle udelukkede eller trukne hold skal klubben betale de fastlagte turneringsafgifter, samt baneleje for 
de planlagte kampe. 
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Side 5 

Pointsystem 
Turneringen afgøres ved pointsystem. Der gives point som anført i propositionerne for de enkelte turnerin-
ger. 

Det hold, der opnår flest point i en række, er nummer 1. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til 
opnåede point.  

Står 2 eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er indbyrdes kampe (point og keglefald) afgø-
rende for placeringen, derefter totalt keglefald.  

Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste række (evt. parallel række). Har vinderholdets klub i forvejen 
et hold i alle rækker i nærmeste højere niveau i turneringen rykker næst placerede hold op.  

Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste række, normalt til tilsvarende række, hvis der er paral-
lelle rækker. 

 

Medaljer 
Ved turneringens afslutning uddeles der guld, sølv og bronzemedaljer i hver enkelt række i DT Øst, Øst-ræk-
kerne, Øst Mix-rækkerne, samt Øst Ungdomsrækkerne.  
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Side 6 

Bestemmelser for DBwF Øst Pokalcup. 

 

 

1. Øst Pokalcup udskrives som en åben turnering for alle klubber under DBwF Øst. Turneringen afvikles ef-
ter cupsystemet og omfatter en dame- og herrerække. 
En atlet må ikke deltage på mere end ét hold i samme sæson. Dette gælder også ved klubskifte. 
 

2. Holdene skal være rene klubhold, hver på 3 atleter, samt eventuel 1 reserve. 

 

3. I hver kamp spilles 3 serier AM, hvorefter vinderen er det hold med det største samlede keglefald. Skulle 
holdene opnå samme keglefald, spiller holdene, (de spillere som sluttede sidste serie) en ny 9+10 rude 
indtil der er fundet en vinder. 

 
 

4. Turneringen opdeles i et skematisk modul, hvor holdene efter lodtrækning, placeres i puljer, og vinderen 
af hver pulje går videre i turneringen. Lodtrækningen foretages ved sæsonstart, hvorefter det øvrige 
kampprogram vil fremgå af det skematiske modul, som før lodtrækning vil være forsynet med kampdage 
og tidspunkter. 

 

5. Turneringens respektive rækker afvikles i hele omgange og samme hal. 

 

6. Anmeldelse af deltagelse i turneringen indsendes af klubberne samtidig med den øvrige holdtilmelding 
til den nye sæson. 

 

7. Tilmeldingsafgiften fastsættes af Ledelsen under DBwF Øst. Dog er der et tilmeldingsgebyr på 100kr, 
som betales ved 1. spillerunde. 

 

8. Aktivitetsteamsene i den hal hvor omgangene spilles, sørger for turneringsdommere. 

 

9. Turneringen tilrettelægges og administreres af DBwF Øst Aktivitetsudvalg. 


