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§ 5. SPILLERNE 

 

§ 5.1.1. Uændret 

 

§ 5.1.2. Uændret 

 

§ 5.1.3. Uændret 

En spiller må ikke samme dag deltage i mere end én holdturneringskamp.  

 

§ 5.1.4. 

En spiller, der udskiftes efter en serie er færdigspillet, kan genindsættes i kampen ved senere 

udskiftning. 

En spiller der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindsættes senere i samme 

kamp. 

Før en udskiftning skal modstanderens holdleder underrettes.  

 

§ 5.3. OP- OG NEDRYKNING AF SPILLERE 

 

§ 5.3.1 

En spiller, der har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på et 

lavere liggende hold, medmindre det hold, på hvilket spilleren sidst har deltaget, spiller 

samme dag eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvor den pågældende spiller 

ikke deltog.   

 

§ 5.3.2. Nuværende ordlyd  

I tilfælde af op- og nedrykning af spillere, er den programsatte kampdag gældende. 

 

§ 5.3.2. Ny ordlyd 

En spiller. der fra kampens start har været påført scoretavlen, men som ikke benyttes 

i den pågældende turneringskamp, kan efter turneringskampens afslutning slettes 

af scoretavlen og vil være spilleberettiget på et andet hold samme dag. 

 

Nuværende 5.3.2. ændres  til ny 5.3.3 

 

§ 6.5. SCORETAVLE OG POINTGIVNING 

 

§ 6.5.1. Uændret 

 

§ 6.5.2. Nuværende ordlyd 

Førstnævnte hold i turneringsprogrammet sørger for at udfylde scoretavlen med blokbog-

staver, der indleveres i underskrevet stand til turneringslederen senest 20 minutter efter 

færdigspillet kamp. Før indleveringen underskriver begge holdledere scoretavlen som gensidig 

accept af kampens resultat.  



 
   

 

§ 6.5.2 Ny ordlyd. 

Begge holdledere udfylder scoretavlen scoretavlen med blokbogstaver med  licens-

numre og navne på samtlige spillere inklusiv reserver. Efter turneringskampens 

start er det ikke tilladt at påføre scoretavlen yderligere spillere. Efter turnerings-

kampens afslutning sørger førstnævnte hold i turneringsprogrammet for at udfylde 

scoretavlen, der indleveres i underskrevet stand til turneringslederen senest 20 minutter efter 

færdigspillet kamp. Før indleveringen underskriver begge holdledere scoretavlen som gensidig 

accept af kampens resultat.  

 

Motivation. 

Der bør ikke under en igangværende kamp kunne ændres på, hvilke spillere som er til 

rådighed på et hold.  

 

 


