Vigtige TUR afsnit
For sæson 2018

Division og Serie 1 - § 11, 22

Antal kampe - § 11, 11

Såfremt en klub repræsenteres med mere end
et (1) hold i 1. Division, 2. Division samt 3.
Division, må et højere rangerende hold, ikke
have et lavere hold (års) gennemsnit, (i hver
spillerunde) end et lavere rangerende hold.
Har en klub flere hold i samme Division/ Serie
er holdene lige rangerende.
På intet tidspunkt i sæsonen må et lavere
rangerende hold ikke have et højere holdgennemsnit end et højere rangerende holds laveste
holdgennemsnit

En spiller kan ikke deltage i mere end 14
divisions/seriekampe (dog undtaget puljer hvor
der spilles mere end 14 kampe) derudover også
undtaget spillere i elitedivision i keglebillard
samt kampe i slutspil.
I handicapturneringer må der spilles ubegrænset antal kampe.

Regionsserier - § 11, 17 H
Serie 1 og 2 (fast distance) - tilmeldes med
snitsum (såfremt der er 5 spillere på holdet er
det de 4 bedste spilleres snit lagt sammen, der
danner snitsummen) - ved brug af reserve må
holdsummen højst overskrides med 20% gælder ikke klubbens første hold.
Benyttes der reserver så holdsummen
overskrider det tilmeldte holdsum mere end 4
gange i grundspillet, kan holdet ikke deltage i
RF og LF. Ved deltagelse i RF og LF må holdsummen ikke overskride den tilmeldte
holdsum.
Serie 3 (handicapdistancer).

Holdturnering - § 11, 8 B
To hold kan, for så vidt der er enighed herom,
afvikle en kamp på en anden dato, end turneringsplanen foreskriver, ALLE udsatte kampe
skal være afviklet inden 4. sidste spillerunde.
Er der tale om hold fra samme klub, skal disse
kampe være afviklet inden næste runde.
Afvikles kampen ikke efter disse regler, er det
holdet der har ønsket at få flyttet kampen, der
taber uden kamp.

Årssnit - § 3, 5 A
Såfremt en spiller ikke har 4 listeførte kampe,
anvendes sidst opnåede årssnit. Hvis en spiller
har 1, 2 eller 3 kampe, medregnes disse sammen med kampene, der ligger til grund for det
sidst udregnede årssnit.
Ved nye spillere der kun har spillet 1, 2 eller 3
kampe, er det de antal kampe, der benyttes til
udregning af nyt årsgennemsnit.

Slutspil og reserver - § 11, 19
Ved brug af reserver på hold: De 4 spillere der
har spillet de fleste kampe i sæsonen for et
hold. der skal deltage i slutspillet, er de
spilleberettigede, består holdet af flere spillere
som tilhører holdet, kan disse spillere også
deltage i slutspillet.
Såfremt et hold i slutspillet skal benytte
reserver må reserven ikke have mere i
gennemsnit end den spiller vedkommende
erstatter.
Såfremt den kamp vindes hvor reserven
deltager og holdet derved fortsætter i slutspillet må den afløste spiller igen deltage i de
efterfølgende kampe. Dette gælder ikke for
klubbens bedste hold.
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