NORGES BOWLINGFORBUND

Nytt kvalifiseringssystem fra 2016 - AMF World Cup (Infoskriv nr 2)
På FS-møte nr 5/15, avholdt 15. august ble det besluttet å introdusere et nytt system fra
sesongen 15/16 for kvalifisering til World Cup; første gang i 2016.
Det nye systemet innebærer at det er tre turneringer i den årlige terminlisten som vil gi
World Cup poeng. Disse tre turneringene vil, for sesongen 15/16, være:
 Norwegian Open 2015
 Ringerike Open 2015
 Norgesmesterskap single 2016
Norwegian Open og NM Single vil være tellende turneringer hvert år, mens den tredje
turneringen kan variere. Ringerike Open 2015 vil altså være tellende turnering for 2016kvalifiseringen. Eventuell endring av den tredje turneringen vil gjøres av FS hvert år, senest
1. juli for påfølgende sesong/år.
Oljeprofilene det vil spilles på, avgjøres av arrangør på vanlig måte - eventuelt i samråd
med NBF der det normalt gjøres.
I turneringer hvor det spilles med klassehandicap, er innledende spill, uten hcp-poeng - kun
rent pinnefall - som fastsetter resultatlisten = vil gi World Cup poeng. Hvis det i turnering
med handicap spilles med «re entry», er det kun første start som vil telle = gi poeng.
Dette medfører at det vil være sluttresultatene som vil være tellende i Norwegian Open og
NM Single, mens det i Ringerike Open og eventuelt lignende «3. turnering» vil være egen
resultatliste over første start i innledende spill, rent pinnefall, som vil være tellende.
For å kunne kvalifisere seg, må spillere delta, og oppnå poeng, i alle tre turneringer.
De nedenstående poengene beregnes for plasseringer kun mellom spillere med norsk
statsborgerskap, alle andre spillere tas vekk fra resultatlistene når poengene skal fordeles.
Den spilleren med flest poeng etter tre turneringer, i henholdsvis dame- og herreklasse, vil
være kvalifisert til AMF World Cup. Ved poenglikhet teller høyeste plassering i NM. Skulle
vinneren trekke seg fra deltagelse i World Cup, vil nr 2 være kvalifisert. Deretter nr 3 osv.
Poengene er:
Norwegian Open/Ringerike Open
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7

30 poeng
26 poeng
24 poeng
22 poeng
21 poeng
20 poeng
19 poeng

NM Single
50 poeng
46 poeng
44 poeng
42 poeng
41 poeng
40 poeng
39 poeng
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Norwegian Open/Ringerike Open
Nr 8
Nr 9
Nr 10

18 poeng
17 poeng
16 poeng

NM Single
38 poeng
37 poeng
36 poeng

Deretter reduksjon med et poeng pr plass ned til nr 25 som får 1 poeng i Norwegian Open og
den siste turneringen - mens det gis 1 poeng til nr 45 i NM.
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