REGLER FOR POKALTURNERINGEN
Seniorklubber under FKU må max. tilmelde 2 hold bestående af 4 spillere + 1
reserve. Runderne skal spilles på de af FKU fastsatte spillesteder, baner og
tidspunkter. Kun FKU har bemyndigelse til at flytte kampen. Jourhavende ved
kampene vil være repræsentanter fra FKU.
Kampene afvikles på følgende måde:
Fire hold mødes over 4 baner, fastsat af FKU’s spilleudvalg (30 slag på hver bane –
15 slag i venstre og 15 slag i højre side). En spiller fra hver klub går ind i hver runde
og der spilles, og gives point, efter Master-cup princippet. Når alle 4 spillere har
afsluttet en side, gives der point 4,3,2 og 1 efter antal væltede kegler. Dvs. at en
spiller kan opnå 32 point i en runde og at holdet maksimalt kan opnå 128 point. Hvis
2 spillere opnår det samme antal væltede kegler i en side, gives der til begge spillere
det højeste antal point, hvorved næste pointtal udgår. I tilfælde af pointlighed ved
afslutning af kampen, er det samlede antal kegler for holdet afgørende. Er dette også
det samme, skal hver spiller afgive 1 slag pr. side pr. bane – i alt 8 slag pr. spiller (32
slag pr. hold). Der fortsættes på samme måde indtil en afgørelse er fundet.
Der spilles med rene damehold og herrehold, dog må der mixes i M/K-klubber.
Har en klub f.eks. tilmeldt 2 hold, betragtes disse som klubbens 2 højst rangerende
hold i den almindelige turnering. Ligeledes gælder alm. op- og nedrykningsregler.
Spilleren må stille op på det hold, hvor han/hun er spilleberettiget i den almindelige
turnering. Dette gælder så længe begge hold deltager i pokalturneringen.
Taber klubbens 1. hold, må de spillere, der er brugt i denne kamp ikke benyttes mere
i denne pokalturnering.
Alle klubber opkræves 100 kr. pr. hold pr. kamp. Der må kun spilles på de af FKU
anviste baner (medmindre en bane bryder sammen o.l.).
Holdopstillingen skal afleveres til jourhavende 15. min. før kampens start.
Rækkefølgen skal følges. Jourhavende ved arrangementet vil være repræsentanter fra
FKU.
Når der er 4 hold tilbage skal finalen, om muligt, spilles på et neutralt anlæg. Hvis
dette ikke kan lade sig gøre, skal det gå på skift mellem byerne, startende i
Middelfart, så Odense og så Nyborg. Det hold med flest point efter finalens 4. runde
er pokalvindere, næstflest point sølvvindere og tredieflest er bronzevindere.
Fra FKU går de 2 bedste hold videre til den landsdækkende pokalturnering.
Husk 5 prøveslag - også til reserven !!!
FKU – spilleudvalget

