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Spilleberettiget i PBA’s regi er medlemmer der er registreret iflg. PBA’s vedtægter §4   

 

Holdturnering   
 
§ 1. 

1. Turneringen omfatter Mesterrække A og B, samt Række 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 osv. alt 
efter de tilmeldte antal hold. 

2. En række kan bestå af op til 9 hold 

PBA’s bestyrelse bestemmer antallet af hold i de enkelte rækker. 
Mesterrække A og B består af 6 hold 

3. Damer og herrer deltager på lige fod i turneringen. 
4. Ved sæsonafslutning spiller Mesterrækkerne play-off i 2 puljer. 

Slutplaceringen 1 - 6 ( Pulje 1 ). Slutplaceringen 7 - 12 ( Pulje 2 ). 

I Pulje 1 spiller nr. 1 - 3 fra Mesterrække A og nr. 1 - 3 fra Mesterrække B 
I Pulje 2 spiller nr. 4 - 6 fra Mesterrække A og nr. 4 - 6 fra Mesterrække B 

Fra indledende kampe medtager holdene kegler og point fra indbyrdes kampe 
De 3 hold fra Mesterrække A spiller dobbeltkampe ( ude- og hjemme-kampe ) mod de 3 
hold fra Mesterrække B. 

1 hold rykker ned fra slutspil pulje 2 ( nr. 12 efter slutspil ) til Række 1 og nr. 1 fra 
Række 1 rykker op i den Mesterrække, hvor ”nedrykkeren” kommer fra. 
Vinderholdet i de øvrige rækker rykker op i næste højereliggende række og lavest 

placerede hold rykker ned i næste lavereliggende række. 
5. Står to eller flere hold lige i point, er det antallet af faldne kegler der er afgørende. 

6. Såfremt en klub trækker et hold til kommende sæson, er det klubbens lavest placerede 
hold der udgår. 

7. Turneringen afvikles som dobbeltturnering (efterår/forår), og ved sæsonskiftet kan 

klubberne ændre på deres holds sammensætning 
Ændres et klubholds styrke sig i forhold til den række holdet er indplaceret i, kan 

klubben ansøge PBA´s bestyrelse om ændring af indplacering til den kommende sæson. 
8. Ved klubskifte kan et medlem først deltage i eksterne turneringer efter en 

kalendermåneds medlemskab i den nye klub. 

9. Sidste frist for tilmelding af hold den 15. juni. Tilmelding er bindende. 
 
§ 2. 

1. Tobaksrygning, også E-cigaretter, er ikke tilladt under afvikling af kampe i hold-
turneringen, stævner eller mesterskaber.  

 
§ 3. 

1. Hver klub deltager med et eller flere hold i turneringen, men kan maksimalt have tre 

hold i samme række. 
Dog kan der være 4 hold i Mesterrækken fordelt med 2 i A og 2 i B. 

2. Hvis en klub har flere hold i samme række, skal deres indbyrdes kampe afvikles som de 
første kampe i henholdsvis 1. og 2. halvdel af sæsonen. Holdene må kun bytte om på 
spillerne mellem 1. og 2. halvsæson 

3. Ved optagelse af nye klubber til holdturneringen indplaceres det bedste hold i forhold til 
gennemsnittet af de 4 - 5 bedst registrerede spillere i forhold til Mesterrække A og B og 
herefter Række 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 osv. 
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§ 4 
1. Spillerne klassificeres efter gennemsnittet beregnet fra sidst afsluttet sæson som A, B, 

C, D, E, F og G spiller. Både betegnelsen og gennemsnittet registreres for den enkelte 
spiller.  
Registreringen danner grundlag for handicapberegning ved handicapstævner. 

Klassificering af spillere:  
A-spillere over 170 

B-spillere 160 - 169.9 
C-spillere 150 - 159,9 
D-spillere 140 - 149,9 

E-spillere 130 - 139,9 
F-spillere 120 - 129,9 
G-spillere under 120 

2. Holdsammensætningen skal ske efter styrke med de bedste på klubbens 1. hold og 
nedefter. Undtagelsen herfra er når klubben har flere hold i samme række. Disse hold 

sidestilles således at klubben selv, inden for antallet af spillernes styrke, kan bestemme 
sammensætningen i tilmeldings øjeblikket. Hvis par eller ægtepar skal spille på samme 
hold, opgraderes spilleren med det laveste gennemsnit. 

Holdsammensætningen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. juni. 
3. Hver klub skal tilmelde mindst 4 spillere til holdet. 

Hvis en klub har flere hold i samme række, kan spillere i denne række udlånes mellem 
klubbens tilmeldte hold. 
Det samme gælder for udlåning af spillere mellem klubbens hold i hhv. mesterrække A 

og mesterrække B. 
Hvis der på scoreseddel er anført udskiftningsspiller, skal denne opholde sig ved 
pågældende holds bane.   

 
§ 5. 

1. En spiller må kun spille én kamp i hver spillerunde. En spiller, der har spillet på et 
lavere placeret hold end tilmeldt, må først spille på et højere liggende hold, efter at 
han/hun har stået en spillerunde over. 

En spiller må kun udlånes til første lavereplacerede hold ned i forhold til egen klubs 
tilmeldte hold. 

2. I rækkens to sidste spillerunder, må en spiller kun spille på et lavereliggende hold, hvis 

vedkommende er tilmeldt dette hold. 
3. Hvis en spiller benyttes uretmæssigt fratages holdet vedkommendes opnåede score og 

et nyt resultat af holdkampen udregnes. 
 
§ 6. 

1. Turneringen afgøres ved et point- system, således at der gives 2 point for hver vundet 
serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie; desuden gives 2 point til det 

hold, der har det højeste antal faldne kegler i alt. 
Der spilles om 8 point i hver kamp. 

2. Mesterrække A og B, samt Række 1,  spiller ”amerikansk” d.v.s. at der efter hver rude 

byttes bane, mens øvrige rækker spiller »europæisk”. 
3. Turneringen afvikles i de haller klubberne har hjemsted i. Der spilles ude- og 

hjemmekampe. 

4. Udebliver et hold fra en kamp uden gyldig grund, betragtes dette som usportslig 
optræden og medfører at holdet taber kampen og modstanderen får tildelt 8 point. Det 

hold, der er mødt, spiller med hinanden indbyrdes, således at holdet får noteret 
keglefald i den pågældende kamp. 

5. I tilfælde, hvor en kamp ikke kan afvikles (på grund af forfald fra én af klubberne), og 

det ikke er muligt for klubberne at finde/blive enige om en erstatningsdato, kan PBA 
finde en ny dato, som klubberne skal respektere. 

6. I de tilfælde, hvor maskineriet vælter kegler spilles ruden om. 
7. Hvis en kamp annulleres, gennemføres kampen på et senere tidspunkt. Der fastsættes 

ny dato for kampafviklingen. Hvis en kamp stoppes, vil de færdigspillede serier i den 

første kamp tælle med i en ny kamp, hvor de resterende serier afvikles. Det skal være 



 Spilleregler for Pensionisternes Bowling Alliance 

 

3 

 

de samme spillere, der spillede den oprindelige kamp, der også spiller omkampen, samt 
at den spilles i den samme hal. Der kan indsættes reserver. 

 
§ 7. 

1. Ved en holdkamp skal mindst 50 % af spillerne være spilleklar ved kampens 

begyndelse, senere fremmødt spiller(e) kan gå ind i kampen i den rude kampen er nået 
til.  

2. Alle spillere skal være påført score- sedlen fra kampens start. 
3. En spiller skal bære den klubdragt der er anmeldt og godkendt. 
4. En spiller, der udskiftes efter færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere 

udskiftning. 
Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. 

5. Fællesserie er kun tilladt i forbindelse med en opstået skade. Den udskiftede spiller kan 

ikke genindtræde i samme kamp.   
 

§ 8. 
1. Hvert hold skal stille med en holdleder, der godt kan være en af spillerne på holdet 
2. Den i turneringen førstnævnte klubs holdleder er jourhavende for kampen og er 

ansvarlig for at holdresultatlisten påføres spillernes navne, medlems-nummer og score, 
samt afleverer resultatlisten til PBA’s turneringsudvalg umiddelbart efter kampen. 

3. Under kampen skal holdturnerings-resultatlisten ligge fremme.     
 
§ 9. 

1. Ved kampe og stævner skal overtrædelseslinien ved fotocellerne ubetinget respekteres.   
 
§ 10. 

1. Protest skal nedlægges umiddelbart efter kampens ophør til modstanderens holdleder 
og påføres scoresedlen. Den skriftlige protest fremsendes inden 8 dage efter kampens 

afvikling til PBA´s formand med kopi af scoreseddel. 
2. Forhold som har betydning for kampens afvikling eller den enkelte spiller, skal være 

påført scoresedlen før denne underskrives og sendes til registrator/turneringsledelsen. 

Forhold som ikke er påført scoresedlen, kan ikke senere gøres til genstand for protester 
eller ændringer. 

3. PBA skal senest 14 dage efter modtagelsen tage stilling til protesten og meddele 

afgørelsen til de implicerede klubber.                                                     
4. Et bestyrelsesmedlem/suppleant er inhabil såfremt vedkommende er medlem  af en af 

de implicerede klubber.   
 
§ 11. 

1. Ved turneringens slutning flyttes alle der ikke har spillet mindst 9 serier i turneringen 
væk fra den individuelle rangliste. De indsættes bagest, så deres handicap kan blive 

noteret. 
 
Vedtaget første gang 8. august 1999 

Tilrettet den 14. maj 2007 
Tilrettet og godkendt 10. maj 2011 
Tilrettet og godkendt 17. april 2012 

Tilrettet 3. september 2015 
Ændret og vedtaget 10. maj 2016 

Ændret 9. august 2017 
 
Bestyrelsen.      
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Stævner   
 

Handicapturnering: 
Afvikles blandet herre/dame  
   - deltagerne tildeles handicap i forhold til deres registrerede snit. 

   -  Handicap beregnes som 80% af difference mellem 210 og spillerens snit  
   -  der spilles 4 serier. 

   -  vinder er den højstscorende incl. handicap. 
Ansvar: PBA´s bestyrelse.   
 

Scottish - handicapturnering: 
Afvikles som holdturnering med primært en dame og en herre pr. hold 
   - deltagerne tildeles handicap. 

   - der spilles 6 serier. 
   - det vindende hold er det højstscorende incl, handicap. 

Ansvar: PBA´s bestyrelse.   
 
Halmesterskaberne 

   - afvikles over 4 serier. 
   - der kan spilles med handicap 

Ansvar 
    - praktisk tilrettelæggelse aftales klubberne imellem  
Afvikling PBA´s bestyrelse 

 
Alliance - mesterskab: 
Kvalifikation – Halmesterskabs-resultat uden handicap 

Finalevinderne i hver hal, er fødte deltager. 
Øvrige deltagere udtages individuelt, efter totalscoren i hallerne 

Der deltager 16 herrer og 14 damer.   
Afvikling : 
Der spilles 6 serier, i en Damerække og en Herrerække. 

Vinderen af hver række er Alliancemester. Der er også præmier til nr. 2 og 3 
Ansvar : PBA`s bestyrelse 
 

 
 

 
 
9-pins stævne: 

Afvikles blandet herre/damer 
   - afvikles i kategorierne A – B – C – D – E – F - G o.s.v. 

   - der spilles 4 serier 
   - vinder i hver kategori er den højest scorende.  
Ansvar: PBA bestyrelse 

 


