Norgesmesterskap 2012 for
klubblag i Stavanger
Stavanger bowlinghall 8. - 11. november 2012
Cross Bowlingklubb og Stavanger Bowlinghall har gleden av å invitere alle klubber
tilsluttet Norges Bowlingforbund til NM for klubblag 2012.
Alle klubber kan delta med to herrelag og to damelag. Det er 4 spillere på damelag og 5
spillere på herrelag. Alle lag kan også nominere 1 reserve.
Spilleform:
Innledende spilles det 3 serier AM. Etter innledende runde går de 12 beste damelagene
og de 24 beste herrelagene videre til mellomspill, nye 3 serier AM.
Finalespill:
6 beste damelag og 8 beste herrelag går til PP finale.
Nye regler fra forbundstinget 2011:
Pinnefallet medbringes fra innledende og mellomspill
I PP-finalen gis følgende bonus:
For vunnet kamp – bonus 80 for damelag og 100 for herrelag. Uavgjort gir halv bonus til hvert av
lagene. I tillegg gis det bonus for høy score på lagene på bakgrunn av følgende:
Damer:
Lagscore over 800 - bonus 20
Lagscore over 900 – bonus 40
Lagscore på 1200 – bonus 60

Herrer:
Lagscore over 1000 – bonus 25
Lagscore over 1200 – bonus 50
Lagscore på 1500 – bonus 75

Forflytning:
Forflytning under mesterskapet vil bli meddelt i forbindelse med puljeoppsett.
PULJETIDER: (Arrangør forbeholder seg retten til å stryke/legge til puljer avhengig av antall lag som melder seg på.)
Innledende:
Pulje 1 torsdag 8.11
Pulje 2 fredag 9.11
Pulje 3 fredag 9.11
Pulje 4 fredag 9.11

kl.18.00 (Lokale lag)
kl.12.00
kl.16.00 (Herrelag - seedet)
kl. 20.00 (Damelag - seedet)

Mellomspill:
Lørdag 10.11
Lørdag 10.11
Lørdag 10.11.

kl. 08.30 12 herrelag (13-24 fra innledende)
kl. 12.30 12 herrelag (1-12 fra innledende)
kl. 17.00 12 damelag

Finalespill:
Lørdag 10.11
Søndag 11.11
Søndag 11.11

kl. 20.00 8 herrelag spiller første 3 serier
kl. 08.00 6 damelag spiller 5 serier
kl. 12.00 (cirka) 8 herrelag spiller siste 4 serier

Oppmøte:
1 time før ved innledende spill, 30 min ved mellomspill/finalespill.
Oljeprofil:
Blir offentliggjort av NBF 48 timer før første pulje.
Premiering:
Det deles ut lagpokaler til halvparten av finalelagene, samt medaljer til alle spillerne på
de 3 beste lagene. Premieutdeling umiddelbart etter finalen, det vil si ca kl.16.30
Påmelding:
All påmelding skjer via e-post på følgende adresse:
rolfgunnarboe@hotmail.com
Viktig: Lag navn og nr, husk alle spilleres navn og lisensnr.
Startavgift kr 1.350 pr. lag
Startavgiften innbetales innen 15. oktober 2012 til:
Bankkonto: 3201.07.13683
Resultatservice:
Resultatene legges ut serie for serie på www.bowlingres.no
Hotell
All bestilling av hotell, senest 15. oktober, skal skje via e-post på følgende adresse:
astrid.garberg@radissonblu.com
Det skal bestilles lagvis.
Priser: singel rom 695,- dbl rom 895,- ekstra seng 300,Alle priser er inkl frokost
Adresse:
Olavs V`s gt 3
4002 Stavanger

Hovedansvarlig for mesterskapet:
Turneringsansvarlig:

Rolf Gunnar Bøe
Bjørn Einar Johansen

mob: 90 96 97 00
mob: 95 14 48 50

