
 Borlängeligan Regler Säsongen 2018-2019  

Spelomgångar  
Spelet sker i två omgångar om 8-10  matchtillfällen, en på höstterminen och en på vårterminen.  
Max antal lag: 18. 20-0 skalan tillämpas. 
  
Vid 11-12 lag spelas ligan i två divisioner om 6 lag i varje div. De 2 högst/lägst placerade lagen byter division till 
nästa omgång. Man möter varje lag 2 ggr=10 speltillfällen 
 
Vid 9-10 lag spelas ligan i en division där alla möter alla en gång + 1 gång GH = 10 speltillfällen 
 
Vid 7-8 lag spelas ligan i en division  där alla möter alla 1 gång  + 1 gång GH= 8 speltillfällen 
 
Vid fler eller färre lag kommer antalet divisioner och speltillfällen att ändras 
 

Regler för reserver  
 
Spelare som deltagit minst två matcher i ett lag under en omgång anses höra hemma i det laget. Spelaren kan 
spela som reserv i annat/andra lag, dock helst inte mer än en gång/lag. Dispens för fler matcher lämnas av 
Tävlingsledaren i Borlänge BK. Spelare kan vara reserv i lägre division än sitt ordinarie lag om detta godkänns av 
det aktuella motståndarlaget. Spelare kan inte vara reserv i lag som möter spelarens ”ordinarie” lag i aktuell 
match om inte TL gett särskild dispens för detta.  

Regler för walkover  
 
Lag som inte kan spela en match på ordinarie speldag får spela denna vid annan tidpunkt, dock ej senare än en 
vecka efter sista ordinarie speltillfälle i aktuell spelomgång. Match får spelas innan ordinarie speltillfälle. Även 
om match spelas vid annan tid/på annan plats så ska bordsavgift för bägge lagen erläggas. (2x200=400 kr)  
Om motståndarlaget inte kan/vill spela vid annat tillfälle tillämpas ordinarie walkover-regler vad gäller VP och 
IMP. Det är alltid det lag som inte kunde spela vid ordinarie tillfälle som lämnar wo. Inga mästarpoäng delas ut 
vid wo.  
Det lag som lämnar walkover måste ändå betala bordsavgiften för sitt lag= 200 kr.  

Prisutdelning  
 
Om möjligt delas priser ut i samband med sista speltillfället, annars vid annat lämpligt tillfälle.  
ca 25% av spelavgifterna delas ut i priser.  
 

Regler för förändringar i laguppställning vid ny säsong.  
Om minst en ordinarie spelare kvarstår i laget så får det, om så önskas, behålla sin plats i respektive division. 

Namnbyte kan då förekomma av praktiska skäl. TL förbehåller sig rätten att seeda in lag i lämplig division. 


