TRØNDELAG BOWLINGKRETS
Tilsluttet: Norges Bowlingforbund - Norges Idrettsforbund - Member of FIQ

og

ønsker velkommen til

NM junior 2013
Dora 1 Bowling & Biljard
25. -27.januar 2013
Det spilles i følgende klasser:
Eldre gutter – Eldre jenter
Yngre gutter – Yngre jenter
Singel og Double
Puljetider:
Fredag 25.januar
Lørdag 26.januar
Lørdag 26.januar
Søndag 27.januar

kl 18.00
kl 09.00 kl 12.00 kl 15.00
Semifinaler EG/EJ kl 19.00
Semifinaler / finaler fra kl 09.00

Påmeldingsavgift kr 200,Puljeoppsettet kan bli justert, avhengig av antall påmeldte.
Puljeoppsettet vil bli lagt ut på bowlingres og sendt til kontaktpersonene ca 6.januar.
Påmelding innen 2.januar 2013 til:
Trøndelag Bowlingkrets
v/Halgeir Ludvigsen
Nordslettveien 333
7038 Trondheim
eller til e-post: Halgeir.Ludvigsen@bowling.no

Påmeldingsskjema til Junior-NM 2013
Klubb:_______________________________
Startavgiften betales innen 02.januar 2013 til konto: 4358.15.25444
Ingen påmelding er godkjent før startavgiften er betalt.
Lisensnr

Navn

Fødselsdato

Dbl med
lisensnr:

Klasse

Pulje
ønske

NM Reglement
Det spilles i følgende fire klasser.
Eldre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 1. sept.94 til og med 24.jan 97.
Yngre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 25.jan 97 til og med 31.des.2000.
Fra innledende spill går minst 26 gutter og 14 jenter 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. Deretter går de 6 beste i hver klasse til PPfinale (5 serier). Norgesmester i singel er den som har høyest score sammenlagt etter
innledende, semifinale og PP - finale inklusive bonus.
Spilleregler i Double
Double spilles i 2 klasser, yngre og eldre junior, og kan ha spillere fra begge kjønn
(mix), forutsatt at de er medlem av samme klubb. Alderen på eldste spiller avgjør
hvilken klasse de konkurrerer i.
Norgesmestere i dobbel jenter og gutter i klassene yngre og eldre junior, blir de som
etter2 x 6 serier innledende spill har høyest pinnefall.
Spilletider for semifinale
NBF har godkjent at semifinale for Eldre gutt og Eldre jente spilles lørdag kveld. Dette
for å sikre at Mesterskapet og premieutdeling kan skje tidligere enn det vi har sett de
seneste mesterskapene. På denne måten håper vi at spillere og ledere kan komme seg
hjem til gunstigere tider.
NB! Regler for utenlandske statsborgere
Norgesmesterskapene er åpne for alle lisensierte norske bowlere tilsluttet klubber som
er medlem av Norges Bowlingforbund.
Norgesmesterskapene er også åpne for utenlandske statsborgere som er medlem av
klubb som foran nevnt, og er i besittelse av gyldig lisens jf. §§ 4.3 og 4.4. I tillegg må
utenlandske statsborgere i løpet av de siste 12 måneder før påmeldingsfristens utløp, ha
registrert spill i Norge med henholdsvis:
a) 100 serier for junior

Overnatting:
For dette mesterskapet har vi en avtale med:
Clarion Collection Hotel Bakeriet
Brattørgata 2
7010 Trondheim
Tlf: +47 73 99 10 00
www.choicehotels.no/no030
Pris pr. natt m/frokost:
Enkelt rom
Kr 750-.
Dobbelt rom Kr 900-.
3 sengsrom
Kr 1100,Bruk følgende referansenr ved
bestilling:
122636

Avtalen gjelder frem til fredag
4. januar 2013

Prisen inkluderer frokost og kveldsmat. Det er mulighet for å steke egne vafler, og
kaffe, te og frukt er tilgjengelig døgnet rundt.
Det er ca 1200 m til Dora og 800 m til Trondheim torg. Flybussen stopper rett utenfor
Olavskvartalet. 500 m til jernbanestasjonen. Nova kino er like i nærheten.

.

