LEDIGE PLASSER I DIVISJONSSYSTEMET – UTFYLLENDE REGLER FOR NBF HORDALAND

Definisjoner:
Intakte lag: Lag som inneholder minst halvparten av spillere fra foregående sesong, jfr. NBF`s
turneringsreglement

Problemstillinger:
1. Oppløste lag hvor 1 kombinasjon med halvparten av spillerne ønsker å beholde plassen
2. Oppløste lag hvor 2 kombinasjoner med halvparten av spillerne ønsker å beholde plassen
3. Oppløste lag hvor mindre enn halvparten av spillerne fra foregående sesong ønsker å spille
videre i samme divisjon
4. Oppløste lag hvor en enkelt kombinasjon med halvparten av spillerne fra foregående sesong
ønsker å spille videre i samme divisjon
5. Oppløste lag hvor mer enn 1 kombinasjon av halvparten av spillerne ønsker å beholde
plassen

1. 1 enkelt kombinasjon bestående av halvparten av spillerne ønsker å beholde plassen. Laget
har krav på å beholde plassen. For å unngå pro-forma medlemmer på laget kreves det at det
betales startavgift for de navngitte spillerne som krever plassen, og det gis maksimalt
anledning til å trekke inn 3 nye spillere. Innbetalt startavgift for spiller som ikke stiller til
start, refunderes ikke.

2. 2 forskjellige kombinasjoner med halvparten av spillerne gjør krav på plassen. Begge
kombinasjoner her rettmessig krav på plassen og det avgjøres ved stikkamp. Minimum 2 av
spillerne i hver kombinasjon som gir rettmessig krav på plassen, må spille stikkampen. Den
del av laget som taper stikkampen kan enten tas opp som medlemmer av annet lag, eller de
må stille opp som ”nytt” lag i laveste divisjon. Kretsen kan tildele en LEDIG plass i lavere
divisjon til denne kombinasjonen. For å unngå pro-forma medlemmer på laget kreves det at
det betales startavgift for de tre navngitte spillerne som krever plassen, og det gis maksimalt
anledning til å trekke inn 3 nye spillere. Innbetalt startavgift for spiller som ikke stiller til
start, refunderes ikke.

3. Oppløste lag hvor mindre enn halvparten av spillerne fra foregående sesong ønsker å spille
videre i samme divisjon. Plassen er ledig og disponeres av NBF Hordaland. Plassen tildeles på
følgende måte:
a) Intakte lag som ble nummer 2 i underliggende divisjon foregående sesong. Står 2
eller flere lagt likt arrangeres stikkamp. Hvis ingen av disse lagene ønsker å bekle
plassen gjelder b)
b) Best plasserte intakte lag som rykket ned fra samme divisjon foregående sesong. Står
2 eller flere lagt likt arrangeres stikkamp. Ønsker heller ikke disse lagene å bekle
plassen gjelder c)
c) Intakte lag som ble nummer 3 i underliggende divisjon foregående sesong. Står 2
eller flere lagt likt arrangeres stikkamp. Hvis ingen av disse lagene ønsker å bekle
plassen gjelder d)
d) Nest best plasserte intakte lag fra NBF H som rykket ned fra samme divisjon
foregående sesong. Står 2 eller flere lagt likt arrangeres stikkamp. Ønsker heller ikke
disse lagene å bekle plassen gjelder e)

e) Intakte lag som ble nummer 3 i underliggende divisjon foregående sesong. Står 2
eller flere lagt likt arrangeres stikkamp. Osv.

4. I alle tilfeller gjelder regelen om at vi for å unngå pro-forma medlemmer på laget kreves det
at det betales startavgift for de tre spillerne som krever plassen, og det gis maksimalt
anledning til å trekke inn 3 nye spillere. Innbetalt startavgift for spiller som ikke stiller til
start, refunderes ikke. Ved evt. stikkamp, må minst 2 spillere fra foregående sesong spille
stikkampen.

5. Oppløste lag hvor en enkelt kombinasjon bestående av mindre enn halvparten, men minst 2,
av spillerne fra foregående sesong ønsker å spille videre i samme divisjon:

Kombinasjonen har ikke ”krav” på plassen, men siden de tross alt har vært delaktig i å
sikre plassen for kretsen foregående sesong vurderer vi det slik at laget har krav på å
få delta i en stikkamp-avgjørelse.
I tillegg inviteres intakte lag som ble nummer 2 i underliggende divisjon til
foregående sesong til stikkamp. Står 2 eller flere lagt likt inviteres begge lag.
Finner vi på denne måten bare ett lag inviteres også best plasserte intakte lag som
rykket ned fra samme divisjon foregående sesong til stikkamp. Står 2 eller flere lagt
likt arrangeres innledende stikkamp dem imellom for å avgjøre hvilket av dem som
får delta i de avgjørende stikkampene. Det inviteres under ingen omstendighet flere
lag til stikkamper. Har man 3 lag som etter disse kriterier gjør krav på plassen spilles
stikkamper mellom 3 lag hvor samlet VP er avgjørende. Har man 2 lag som etter disse
kriterier gjør krav på plassen spilles en enkelt stikkamp. Står man igjen med bare ett
lag etter disse kriteriene som gjør krav på plassen tildeles dette laget plassen. For å
unngå pro-forma medlemmer på laget kreves det at det betales startavgift for alle
navngitte spillerne som krever plassen, og det gis maksimalt anledning til å trekke inn
nye spillere utover de plassene som på denne måten er besatt. Innbetalt startavgift
for spiller som ikke stiller til start, refunderes ikke. Hvis den gjenværende
kombinasjon av to spillere går tapende ut av stikkampen, overtar disse spillerne
plassen som vinneren av stikkampen hadde.
a) Oppløste lag hvor mer enn 1 der kombinasjon av 2 spillere ønsker å beholde plassen.

Disse 2 kombinasjonene spiller innledende stikkamp (1). Taperne av denne
stikkampen kan enten gå inn som medlemmer av et annet lag eller starte som nytt
lag i laveste divisjon.
Samtidig spilles det stikkamp (2) etter pkt. 4 og vinnerne av denne spiller avgjørende
stikkamp mot vinnerne av kamp (1).
Ellers gjelder samme regler som under 4.

