ES Cup Rundbold – Turneringsreglement

Generelle regler:
§1. Gyldighed
1.1. Nedenstående turneringsregler er gældende for turneringen Erhvervsskolernes Cup, der arrangeres af
Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF).
§ 2. Turneringsform
2.1. Der udbydes et antal regionale stævner.
Et regionalt stævne afholdes når der er mindst 10 hold tilmeldt stævnet.
Er der ved tilmeldingsfristen mindre end 10 hold tilmeldt et regionalt stævne, tilbydes disse at deltage i et
andet stævne efter eget valg.
2.2. Vinderen af de regionale stævner, er kvalificeret til finalestævnet.
§ 3. Deltagelse
3.1. En spiller kan kun tilmeldes på ét hold. Brud på reglen medfører udelukkelse af spilleren.
3.2. Holdende kan bestå af drenge, piger, og mix.
3.3. Alle spillere skal være tilmeldt den skole han/hun stiller op for. I modsat fald vil spilleren blive
udelukket.
§4. Stævneafvikling
4.1. Stævner kan af stævneledelsen afvikles på følgende måder:
a. Alle spiller mod alle
b. Indledende kampe i puljer, efterfulgt af semifinaler og en finale.
§ 5. Indplacering af hold
5.1 Puljeafvikling:
a. Holdene indplaceres efter pointsystemet. For vunden kamp gives 3 point, for uafgjort kamp gives 1
point, for tabt kamp gives 0 point.
b. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående prioritetsfølge afgørende for den
endelige placering:
1. Indbyrdes kamp(e)
2. Bedste pointscore i puljen.
3. Antal homeruns
4. Lodtrækning
§ 6. Udeblivelse/for sent fremmøde
6.1. Såfremt et hold udebliver til holdets første kamp i en pulje, taber holdet kampen med 0-8 og
modstanderen tildeles 3 points. Holdet kan stadig deltage i turnering.
§7 Spilleregler
7.1. Én kamp har 4 innings/2 runder, dvs. hvert hold slår to gange.

7.2. Et hold består af 9 spillere, og op til 3 udskiftere. Der kan skiftes for hver runde/2 innings, og mellem
kampene.
7.3. Hvis et hold, grundet sygdom eller andet, kun kan stille med 8 eller færre spillere, spiller holdet i
undertal.
7.4. Én inning vil være 5 minutter, indtil der er 3 ”døde” eller ingen er nået hjem og kan slå.
7.5. Lodtrækning afgør hvem der starter inde og ude.
7.6. Én spiller fra udeholdet skal være stopper og stå placeret ved stopkeglen.
7.7. Når der skal løbes, så løbes der mod urets retning.
7.7.1. Der må løbes fra det øjeblik bolden er ramt til der råbes ”STOP”.
7.7.2. Er en spiller i løb og ikke nået i sikkerhed bag en kegle, når der råbes, ”STOP” er
personen ”død.” Når man ”dør”, uanset hvor på banen, går man til kegle nr. 1.
7.7.3. Hvis en bold gribes, uden den har ramt jorden, skal alle løberne gå tilbage til keglen,
hvor de stod da der blev slået. Kun den der slog, ’’dør’’.
7.7.4. Hvis en spiller derimod er i spring forbi keglen når der råbes ”STOP”, godtages løbet.
7.7.5. Det er ikke tilladt at stå i vejen for løberne. Hvis dommerne skønner at der aktivt
forsøges at stoppe en modstander, resulterer det i en straf på minus 5 points.
7.8. Når der skal slås, har man 3 forsøg. Hvis man ikke rammer går man til første kegle.
7.8.1. Slår man efter bolden, men rammer ikke, tæller dette som ét forsøg.
7.8.2. Slår man og rammer bolden, uanset hvor langt bolden når, må der løbes.
7.8.3. Det er ikke tilladt at skyde bolden direkte ud over sidelinjen. Skydes bolden direkte ud
over sidelinjen (uden at den har ramt jorden eller ramt en fra udeholdet), kan man ikke opnå yderligere
forsøg. Alle løberne skal gå tilbage til keglen, hvor de stod da der blev slået.
7.9. Når man har slået må battet ikke kastes, men skal lægges på jorden inden man løber.
7.10. Det er tilladt for stopperen at hente bolden ude på banen, men kun stopperen kan stoppe spillet.
§8. Pointsystem
8.1. Der gives 1 point pr. spiller der passerer kegle nr. 4.
8.2. Der gives 6 point for et homerun. Et homerun er når spilleren der slår, løber en hel omgang inden der
råbes ”STOP”.
8.3. Udeholdet får 1 point for en grebet bold.
§9. Dommere
9.1. Stævneledelsen ansætter dommere. Der vil være 1-2 dommere på hver bane. Dommerens kendelser er
endegyldige.
§10. Udstyr
10.1. Stævneledelsen stiller to bat til rådighed: 1 rundt og 1 fladt. Der spilles med tennisbolde.
§11. Spilleplads

11.1. Løbebanens størrelse er 16x18 meter.
§12. Påklædning
12.1. Sportstøj er anbefalet, men ikke et krav.
§13. Fodtøj
13.1. Fodboldstøvler, og andre sko med knopper er tilladt.
§14. Øvrigt
Rundboldbanen

