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Side 1

PROPOSITIONER FOR POKALTURNERING
1. Der tilmeldes mindst 10 hold før turneringen startes.
2. Der kan deltage herrer, dame og mix hold
Hvis det er et mixhold, skal det være fra samme klub.
3. Startgebyr, som betales forud til J.K.U. fastsættes hvert år, inden turneringen
( Til dækning af slagsedler mv.)
4. J.K.U.’s spilleudvalg foretager lodtrækning til kampene, der afvikles på de i turneringsplanens
fastsatte datoer.
5. De 2 hold deler udgifterne, transportudgifter afregnes på stedet med kr. 1.00 pr. km. (1 bil pr hold)
Banelejen opkræves af J.K.U.’s kasserer.
6. Der spilles 120 slag på 2 baner i første runde, efter første runde spilles 120 slag på 4 baner,
15 slag i hver side.
Hver spiller har 5 prøveslag på startbanen. Holdlederne trækker lod om, hvilke baner man
starter på, hvor næste spiller går ind, hvor den første kom ud.
Det laveste banenummer er jourhavende, som ligeledes modtager holdopstilling inden kampen
starter. Holdopstillingen skal følges.
7. Hvert hold består af 4 spillere + evt. udskiftningsspiller.
8. Resultatet af kampen skal være J.K.U. i hænde senest 3 dage efter kampen.
9. Udebliver et hold – uden afbud eller ved afbud senere end 8 dage før kampen, skal der betales
kørepenge og baneleje (50%), samt en bøde på kr. 300,00 til J.K.U
Hvis en klub sender afbud/trækker et hold inden 8 dage før runden, slipper man for bøde.
10. Spillerne er låst på de hold, de er tilmeldt.
11. I første runde spilles der om 8 point, således at man spiller mand mod mand om 2 point til vinderen.
I de efterfølgende runder spiller 4 hold, således at en spiller fra hvert hold går ind samtidig og
spiller om 3-2-1-0 point. I tilfælde kegle lighed gives det højeste point.
De 2 hold der har flest point efter 4 runde går videre
12. Ender kampen uafgjort, er det samtlige kegler der er afgørende. Er det stadig uafgjort, får
hver spiller 1 slag i hver side indtil en vinder er fundet.
13. Alle kampe afvikles på neutral bane. De 2 bedst placerede hold går videre til D.Ke.F’s
pokalturnering.
14. Har en klub flere hold tilmeldt, er klubbens højst rangerende hold altid 1. hold

