Innledende (20 plasser i hver pulje)
Fredag 23.Apr kl.13.30 og 17.00
Lørdag 24.Apr kl. 08.30 og 12.00
Innledende
6 serier amerikansk

Semifinale
Lørdag 24.Apr kl 15.00 og 18.00

Semifinale
6 serier amerikansk
Fra innledende spill går minimum 40 spillere
videre, fordelingen mellom klassene
avhenger av påmeldingen.

Finale
Søndag 25.Apr kl 08.30 og 12.00

Finale
6 beste i hver klasse til Round Robin-finale

Sosialt arrangement
Ungdomsutvalget vil på lørdag kveld
arrangere en sosial aktivitet.
Mer informasjon kommer senere.

Klasseinndeling
Singel yngre junior: jenter og gutter
Singel eldre junior: jenter og gutter
Dobbel: jenter og gutter

Startavgift
200 kroner per spiller (inkludert dobbel)
Innbetales til kontonummer 4100.73.71428

Påmelding
Klubbvis påmelding på vedlagt skjema
sendes til post@moldebk.no
Frist for påmelding og betaling
Fredag 2. April 2021

Premieutdeling
Umiddelbart etter finalen. Felles for alle
klasser.

Kulekontroll
Innlevering av kulekontrollskjema og visuell
kontroll av kulene ved innsjekk.
Frist 1 time før innledende pulje.
Turneringsleder
Trond Erik Riise og Irene T. Danielsen
Oljeprofil
Offentliggjøres 48 timer før første pulje

Reglement NM junior 2021
Det spilles i følgende fire klasser
Yngre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 30.januar 2005
til og med 31. desember 2008
Eldre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 1. september 2002
til og med 29. januar 2005

Spilleregler i dobbel
Dobbel spilles i to klasser, jenter og gutter. Spillerne må ha lisens i
samme klubb. Mix-lag stiller i gutteklassen, og hver klubb kan kun
stille med ett mix-lag.
Norgesmestere blir de som etter 2 x 6 serier innledende spill har
høyest pinnefall.

Semifinale
Fra innledende spill går minimum 40 spillere videre. Disse skal
fordeles mellom yngste og eldste klasse etter prosentvis samme
forhold som påmeldingen i klassene ved påmeldingsfristens utløp.
I alle klasser spilles det 6 serier semifinale.

Finale
Fra semifinale går de 6 beste i hver klasse, basert på sammenlagt
score etter innledende og semifinale, til RR-finale. Norgesmester i
singel er den spilleren med høyest score sammenlagt etter
innledende, semifinale og finale, inklusive bonus.

Oppmøtetid
60 minutter før innledende spill og 30 minutter før semifinale og
finale.

Thon Hotel Moldefjord
Frist
Garanterte rom til 02.04.2021
Etter da gjelder prisen så lenge de har ledige rom.
Booking
https://www.thonhotels.no/event/junior-nm-bowling/
Adresse
Storgata 8, 6413 Molde
Telefonnummer
71 20 35 00
Priser inkludert frokost
Enkelrom: 625,- per natt
Dobbelrom: 795,- per natt
Trippelrom: 895,- per natt
4mannsrom: 1295,- per natt (Begrenset antall)
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