NORGES BOWLINGFORBUND

Til alle klubber og kretser
Oslo, 18.12.17

Søknadsprosessen - turneringer sesongen 2018/19
Det er igjen på tide å starte planleggingen av ny sesong, og ny terminliste. Vedlagt følger
kalender for sesongen 2018/19. Datoer for nasjonale arrangementer og alle serieomganger
er markert på vedlegget. Det samme gjelder aktuelle internasjonale turneringer.
Vi gjør som vanlig oppmerksom på at alle helger som innbefatter NM Single/Double,
Forbundsting, planlagte kurshelger og finalehelg Norwegian Open SKAL VÆRE FRI FOR
ANDRE TURNERINGER.
Søknad om WC-kvalifisering 2018/19 skal sendes inn. Regelverket for slik kvalifisering vil
videreføres = samme kvalifiseringssystem som i 17/18. Dette betyr at det vil være inntil 6
WC-kvalifiseringsturneringer i 18/19, hvor to av turneringene fortsatt vil være Norwegian
Open og NM Single/Double.
De andre WC-turneringene ønsker NBF at det søkes på via det ordinære søknadsløpet
(egen avkryssingsboks på skjemaet); under følgende forutsetninger til
turneringsgjennomføring:
• NBF bestemmer oljeprofil
• Ikke hcp, kun rent pinnefall
• Tidsplan, spesielt datoer for finalespill, kan ikke endres etter at WC-status er tildelt
Deltagelse i 4 WC-turneringer en forutsetning, dog ikke påkrevet med oppnådde poeng i alle
4 turneringer, poengstige som tidligere år.
Følgende frister må overholdes:
01.02.18

Frist for innsendelse av klubbenes ønsker til kretsen. Vedlagte
søknadsskjema skal benyttes. Om nødvendig, vennligst kopier flere eks av
skjemaet.

15.02.18

Frist for innsendelse fra kretsene av deres liste over anbefalte turneringer,
inkl. eventuelle merknader. Det forutsettes at kretsene gjennomfører egne
terminlistemøter før innsendelse til Forbundskontoret, NBF.
(Søknadsskjemaene fra klubbene skal medfølge.)

15.03.18

Frist for Forbundskontoret til å sende ut komplett forslag til terminliste til
kretsene for høring/korrektur.

01.04.18

Tildeling av turnering med status som WC-kvalifisering offentliggjøres

20.04.18

Terminlisten legges ut på bowling.no - og endringer skal deretter helst
unngås.
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Kretsene bes sørge for, via terminlistemøter med klubbene, å unngå flere samtidige
turneringer innen samme krets, dersom det ikke er avtalt samkjøring mellom arrangørene.
Betydningen av kretsvise terminlistemøter understrekes, og at sluttresultat samlet sendes
inn til NBF.
Spillereglement for lokalligaer i regi av ulike kretser bes innsendt sammen med søknadene.
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