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KAPITTEL 6 - BESTEMMELSER FOR NORSKE MESTERSKAP
Fellesbestemmelsene i §§ 6.1-6.8 gjelder også for disse mesterskapene.
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Norgesmesterskap for mix-dobbel
- Status som Prøvemesterskap i 2010.

6.19

Mix-NM

6.19.1 Mesterskapet er åpent for alle lisensierte spillere som har fyller 13 år i det året
mesterskapet arrangeres - jf også § 6.2.
6.19.2 Det spiller 1 dame og 1 herrespiller på hvert lag. Det er ingen reserver.
6.19.3 Dobbeltpar kan mikses uavhengig av klubbtilhørighet.
6.19.4 En klubb kan stille med inntil 6 spillere.

6.20

Arrangement

6.20.1 Innledende spill:
a) Det spilles 6 serier amerikansk spillestil.
b) Det flyttes videre til nytt banepar etter hver serie.
c) De 12 beste parene fra innledende går videre til et mellomspill.
d) Ved likhet rangeres parene etter høyeste siste lagserie. Ved fortsatt likhet
rangeres etter nest siste lagserie osv.
6.20.2 Mellomspill:
a) Det spilles 4 serier amerikansk spillestil.
b) Det flyttes videre til nytt banepar etter hver serie.
c) De 4 beste parene ut fra samlet score etter innledende og mellomspill går videre
til semifinale.
d) Ved likhet rangeres parene etter høyeste siste lagserie. Ved fortsatt likhet
rangeres etter nest siste lagserie osv.
6.20.3 Semifinale:
a) Par nummer 1 etter mellomspillet møter par nummer 4, og par nummer 2 møter
par nummer 3.
b) Det spilles 1 serie amerikansk spillestil.
c) Vinner er det paret med høyest score i semifinalen.
d) De 2 vinnende dobbeltparene går videre til finalen.
e) De 2 tapende dobbeltparene får begge bronsemedalje.
f) Ved likhet spilles det roll-off med begge spillerne på parene.
6.20.4 Finale:
a) Finalen spilles over 1 serie amerikansk spillestil.
b) Vinner er det paret med høyest score i finalen.
c) Ved likhet spilles det roll-off med begge spillerne på parene.

Premiering
6.20.5 Arrangøren skal sammen med en offisiell representant fra NBF stå for
premieutdelingen.

6.20.2 I NM for mix-dobbel deles ut:
a) NBFs medaljer til de fire beste parene.
b) Pokaler til 1/8 av de deltagende parene.

Norgesmesterskap for Trios
- Status som Prøve-NM i 2010.

6.21

Trios-NM

6.21.1 Mesterskapet er åpent for klubber tilsluttet Norges Bowlingforbund.
6.21.2 Norgesmesterskapet for Trios arrangeres i 2 klasser: for lag med 3 damer og lag
med 3 herrer. Hvert lag kan ha en reserve i tillegg.
6.21.3 En klubb kan stille med inntil 3 lag i hver klasse.

6.22

Arrangement

6.22.1 Innledende spill:
a) Det spilles 6 serier amerikansk spillestil.
b) Reserve kan settes inn etter hver serie.
c) Det flyttes videre til nytt banepar etter hver serie.
d) Antall lag som går videre til mellomspillet avhenger av antall lag påmeldt i hver
klasse:
1-4 lag
: alle går videre
5-12 lag
: 4 lag går videre
13-18 lag : 6 lag går videre
19-24 lag : 8 lag går videre
Over 24 lag : 10 lag går videre
e) Ved likhet rangeres parene etter høyeste siste lagserie. Ved fortsatt likhet
rangeres etter nest siste lagserie osv.
6.22.2 Mellomspill:
a) Det spilles 3 serier amerikansk spillestil.
b) Reserve kan settes inn etter hver serie.
c) Det flyttes videre til nytt banepar etter hver serie.
d) De 4 beste lag ut fra samlet score etter innledende og mellomspill går videre til
semifinale.
e) Ved likhet rangeres parene etter høyeste siste lagserie. Ved fortsatt likhet
rangeres etter nest siste lagserie osv.
6.22.3 Semifinale:
a) Lag nummer 1 etter mellomspillet møter lag nummer 4, og lag nummer 2 møter
nummer 3.
b) Det spilles 1 serie amerikansk spillestil.
c) Vinner er det laget med høyest score i semifinalen.
d) De 2 vinnende lag går videre til finalen.
e) De 2 tapende lag får begge bronsemedalje.
f) Ved likhet spilles det roll-off med alle spillere på lagene.
6.22.4 Finale:
a) Finalen spilles over 1 serie amerikansk spillestil.
b) Vinner er det laget med høyest score i finalen.

c) Ved likhet spilles det roll-off med begge spillere på lagene.

6.23

Premiering

6.23.1 Arrangøren skal sammen med en offisiell representant fra NBF stå for
premieutdelingen.
6.23.2 I NM for Trios deles ut:
a) NBFs medaljer til de fire beste lagene i hver klasse.
b) Pokaler til 1/8 av de deltagende lagene i hver klasse.

