BILAG – bestyrelsens forslag til justering af
Turneringsreglementet.
•

Ad §11 – lov 42: KORTE BOLDE

For at spille efter ICC regler, skal det være tilladt at kaste 2 korte bolde over skulderhøjde, men under
hovedhøjde pr. over.
Er bolden over hovedhøjde, dømmes den udenom, men tæller som kort bold. Dommeren signalerer
tydeligt til kaster og gærdespillere, at der er kastet en kort bold.
Kastes der mere end 2 korte bolde i en over, skal dommerne dømme fejl-bold.

•

Ad §10.2: RUN RATE
I dag benytter DCF point/gærder til at beregne NRR (point for/imod og gærder for/imod).
ICC benytter point/overs til at beregne RR.
Fremover benyttes point/over til at beregne RR – på samme måde som i ICC.
Er det en 50 overs kamp og et hold ikke spiller 50 overs, benyttes 50 over til at beregne RR.
Run Rate eksempler
•

•

Eksempel 1:
– Hold 1 laver 234/6 på 50 overs.
» RR: 234/50 = 4,68
– Hold 2 laver 187/10 på 42,3 overs.
» RR: 187/50 = 3,74
Eksempel 2:
– Hold 1 laver 287/10 på 47 overs.
» RR: 287/50 = 5,74
– Hold 2 laver 288/9 på 42,3 overs.
» RR: 288/42,5 = 6,78

Net Run Rate eksempler
• Eksempel 1:
– Hold 1 har over 5 kampe lavet 986 point og benyttet 250 overs til dette. I
de samme 5 kampe har modstanderholdene lavet 1014 points på 211
overs.
– NRR: (986/250)-(1014/211) = 3,94 – 4,80 = -0,86
• Eksempel 2:
– Hold 1 har over 7 kampe lavet 1163 point og benyttet 293,5 overs til dette.
I de samme 7 kampe har modstanderholdene lavet 1084 points på 311
overs.

–

NRR: (1163/293,5)-(1084/311) = 3,96 – 3,48 = 0,48

•

Ad §12.5: Reduktion i antal overs inden ordinært kamptidspunkt

Gammel formulering:
Sandsynliggør vejrudsigten, at kampen ikke kan afvikles inden for normal spilletid, kan
dommerne allerede ved kampens start reducere kampens antal af overs. I Elite- og 1.
division kan de dog ikke inden ordinært kampstartstidspunkt reducere til mindre end 2 x 40
overs. En sådan reduktion ændrer ikke på sluttidspunktet for spilletiden.
Yderligere reduktion i antal overs INDEN kampstart kan kun ske med begge anføreres
samtykke, jvf. dog § 12.7.
Ny formulering:
Sandsynliggør vejrudsigten, at kampen ikke kan afvikles inden for normal spilletid, kan dommerne allerede
ved kampens start reducere kampens antal af overs.
I Elite- og 1. Division kan de dog ikke inden ordinært kampstartstidspunkt reducere til mindre end 2 x 30
overs. En sådan reduktion af overs ændrer ikke på sluttidspunktet for spilletiden.
Sandsynliggør vejrudsigten inden ordinært kampstartstidspunkt, at kampen ikke vil kunne afvikles på 2 x 30
overs, skal anførerne blive enige om et lavere antal overs. Kan anførerne ikke blive enige, fastsætter
dommerne kampens antal af overs.

• Ad §12.2.1: Mindste antal overs
Som en forsøgsordning i Elite- og 1. Div i 2015 sættes minimumsantal overs til 2 x 5 overs. I de sidste 3
spilleweekender skal minimumsantallet dog være 2 x 20 overs.

• Ad §13.2 – C: Kampens resultat (Elite- og 1. Div)
Som en forsøgsordning for 2015 ændres muligheden for at aftale en ny kamp til KUN AT GÆLDE DE SIDSTE
3 SPILLEWEEKENDER.
I øvrige kampe afgøres resultatet ved Kastekonkurrence (Bowl out) – jvf §13.4.

