NORGES BOWLINGFORBUND

Nytt uttakssystem for World Cup - gjeldende fra 2014
FS har besluttet å endre systemet for uttak av de spillere som skal representere Norge i
World Cup. Systemet vil tre i kraft fra 2014.
Uttaket vil baseres på en kvalifiseringsturnering som vil foregå over to dager, (lørdag –
søndag), i løpet av juni hvert år. Nøyaktig tidspunkt vil fastsettes senest 15. mai.
Det vil delta 8 damer og 12 herrer. Sportslig ledelse, ved sportssjef, vil ta ut halvparten av
spillerne som Wild Cards. Kriteriene for uttak av disse spillerne overlates til sportslig ledelse
å fastsette = sportslig vurdering. (Intet formelt krav at spillerne skal være team-spillere.)
Uttaket vil gjøres senest dagen etter gjennomført NM single/double, dvs medio mai.
De øvrige spillerne, 4 damer og 6 herrer, er kvalifisert i henhold til NBFs rankingliste.
Rankingen som skal benyttes, er første ranking etter NM i single/double = mandagen etter
gjennomført NM single/double. Skulle spillere som er kvalifisert i henhold til rankingen, ikke
ønske å delta, vil tilbudet gis til lavere rangerte spillere inntil begge klasser er fylt opp.
Den fullstendige deltakerlisten i begge klasser skal være klar senest 7 dager etter finalespillet
i NM single/double.
Valg av spillested vil gjøres senest 15. mai hvert år. Det vil spilles på World Cup-profil.
Det vil ikke være noen påmeldingsavgift; og NBF vil dekke seriekostnadene. Spillerne må selv
bekoste reise og opphold i forbindelse med kvalifiseringsturneringen. Turneringen vil
approberes.
Selve kvalifiseringen vil spilles på følgende måte:
8 damer spiller 2 x 8 serier på lørdag
6 damer spiller 6 serier søndag morgen - etter lunsj spiller 6 damer 5 serier PP med
1 utjevningsserie til slutt, uten seiersbonus (kun 5 eller 10)
Vinner = uttatt til World Cup, er spilleren med best poengsum etter 28 serier
12 herrer spiller 2 x 8 serier på lørdag
10 herrer spiller 6 serier søndag morgen - etter lunsj spiller 8 herrer 7 serier PP med
1 utjevningsserie til slutt, uten seiersbonus (kun 5 eller 10)
Vinner = uttatt til World Cup, er spilleren med best poengsum etter 30 serier
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