Norgesmesterskap for Veteran klubblag 2017
Arendal BK og Norges Bowlingforbund har gleden av å invitere til
Norgesmesterskap for veteran klubblag 2017.
Mesterskapet vil arrangeres i Arendal Bowling, Friergangen 4, Arendal

Fredag 20. okt – søndag 22. okt
Det er tillatt med mix-lag.
Mesterskapet er åpent for herrer som fyller 50 år eller mer i løpet av
arrangementsåret og damer som fyller 45 år eller mer i løpet av
arrangementsåret.
Spillerne får 1 pinne i bonus pr år over 65 år (samme dag mesterskapet
starter).
I tillegg får damespillere 8 pinner i handikap.
Klubbene kan stille med så mange lag de ønsker.
Innledende spill er 3 serier, amerikansk. Skifte av banepar etter hver
serie.
De 12 beste lagene etter innledende, går til mellomspill hvor det spilles 3
serier med skifte av banepar etter hver serie.
De 6 beste lagene etter mellomspill går til PP-finale, som vil finne sted på
søndag 22. okt kl 09:00
I finalen møter alle lagene hverandre. Hver kamp går over 1 serie, det
gis 2 poeng for seier og 1 poeng ved poenglikhet.
Norgesmester for veteran klubblag er det laget som har høyest
poengsum i finalen. Ved likhet teller først innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt
likhet teller totalt pinnefall i finalen inklusive handicap for damer og
aldersbonus. Ved fortsatt likhet deles plasseringen, jf § 6.8.4

Puljetider:
Fredag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag

20. okt
20. okt
20. okt
21. okt
21. okt
21. okt
22. okt

kl. 09:00
kl. 13:00
kl. 17:00
kl. 09:00
kl. 13:00
kl. 17:00
kl. 09:00

Reservepulje
Lokale lag

Semifinale (12 lag)
Finaler 6 lag

Turneringsansvarlig: Karl Olav Gundersen

Påmelding sendes til:
toru-eil@online.no
innen 25. sep.
Startavgift: kr. 1.600 pr. lag innbetales til:
Arendal BK
v/ Torunn E. Eilertsen
Rannekleiv Terrasse 21
4824 Bjorbekk
Kontonr. 2800.54.71712
Overnatting:
Vi har reservert rom på Thon Hotell (ligger visávis Bowlinghallen)
Oppgi bookingkode 201017AREN ved bestilling
Enkeltrom:
Dobbeltrom:

kr. 795, - pr. natt
kr. 995, - pr. natt

Bestillingsfrist: så lenge det er ledig rom.
Alle priser er pr. døgn, og inkluderer frokost
Vi ønsker alle lag velkommen til Norgesmesterskap for Veteran klubblag
2017
Med vennlig hilsen
Arendal BK

