KONKURRANSE- OG UTTAKS REGLEMENT
FOR BYLAGSTURNERING I BOWLING.
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Hvem kan kvalifisere seg til å delta på bylaget?

Utøvere som etter Norges bedriftsidrettsforbunds lover ansees som medlem av ett
bedriftsidrettslag kan etter gjeldende uttaksregler i punkt 2 kvalifisere seg til en plass på
bylaget.
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Uttaksregler for utøvere som ønsker å delta på bylaget.

Utøvere som ønsker å delta på bylaget må kvalifisere seg gjennom å delta på minst 5 stevner i
den bedriftsidrettskrets han/hun tilhører i løpet av sesongen. De 5 beste stevner uavhengig av
antall spilte stevner vil være tellende. I tillegg må alle utøvere ha spilt minst 12 serier i
bedriftsligaen i bowling for gjeldende sesong. Ligaspill vil ikke være tellende for det snitt som
legges til grunn for en plass på bylaget. Uttaksreglementet skal være likt for alle deltaker
byene.
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Gjennomføring av bykampen

Bykampen gjennomføres etter følgende system:
Bylaget består av 6 damer/10 herrer. Disse rangeres etter det snitt som spillerne har oppnådd i
kvalifiseringen. Det spilles 8 serier (6 serier i Trondheim), europeisk spillestil med 1 serie pr.
bane. På hver bane er det en spiller fra hver by. De kjemper om henholdsvis 3, 2 og 1 poeng
pr serie. Den byen som etter 8/6 serier har flest poeng (Sammenlagt damer + herrer), er vinner
av bykampen.
Hvert lag kan stille med 1 reserve dame- og herrespiller. Reserve må være innmeldt før kamp
start.
Ellers gjelder Norges bedriftsidrettsforbunds konkurranse reglement.
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Arrangør av bykampen

Bykampen arrangeres hvert år mellom byene Bergen, Oslo og Trondheim. Byene rullerer som
arrangørby. Bykampen avholdes fortrinnsvis siste helg i april.
Arrangør har ansvar for følgende:
- Reservere baner.
- Reservere hotellrom.
- Organisere bankett.
- Bestille premier.
- Sende ut invitasjon til tilreisende deltakerbyer, senest 1 mnd. før arrangementet.
- Sende ut info ombanefordeling senest 1 uke før arrangementet
- Resultatservice.
- Ellers andre praktiske ting for gjennomføringen av bykampen.

Generelt:
- Arrangør dekker bankett for samtlige deltagere (16 spillere og inntil 4 lagledere fra
hver by). Utover dette, må den enkelte selv betale.
- Det skal avholdes møte mellom utvalgene dagen før bykampen skal spilles.

Premiering:
Vinner av bykamp (dame + herre)
Beste damelag
Beste herrelag
Beste poengsanker dame
Beste poengsanker herre
Beste serie dame
Beste serie herre
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Poeng totalt
Poeng
Poeng
Poeng
Poeng
Pinnefall
Pinnefall

Tilreisende byers ansvar.
De tilreisende byer har ansvar for følgende:
- Sende snittlister og info om antall deltagere på bankett til arrangørby, senest 2 uker før
bykampen.
- Bestille hotellrom for egne spillere/lagledere.

