NORGES BOWLINGFORBUND

Invitasjon til Kretslag-turnering for U23
Som erstatning for Ungdomslekene som i år sammenfalt datomessig med NM Single/Double,
inviterer NBF alle kretser til Kretslagsturnering. Det vil arrangeres Trios Mix og Single, for
spillere født 1996 eller senere.
Sted:

Bowling1 Drammen

Tidspunkt:

Lørdag 24. august – søndag 25. august, 2019

Format:

På lørdag - Lagspill, Trios Mix
På søndag - Singlespill, - to klasser: Gutt og Jente
Innledende over 4 serier begge dager, deretter sluttspill
( Detaljer rundt konkurranseprogram gjengis nedenfor )

Deltagere:

Alle kretser vil kunne stille med 1 eller 2 lag = 3 eller 6 spillere.
Det anmodes om minst en jente pr lag. Det vil dog være anledning til å
stille med lag kun bestående av spillere av samme kjønn om mix-kravet
ikke kan oppfylles. Jenter tildeles hcp på 8 poeng/serie i Mix.

Påmelding:

Påmelding gjøres via e-post til NBF ved Per Iversen senest 20. juni.
Antall spillere, og gjerne navn om mulig allerede ved påmelding.
Ingen påmeldingsavgift. NBF dekker baneleie og premier.

Venteliste:

Som følge av usikkerhet rundt antall lag som vil melde seg på, vil det
være anledning å stille seg på venteliste med inntil 2 lag. Antall lag er
begrenset til 19. NBF forbeholder seg retten til skjønnsmessig å styre
tildeling via venteliste; basert på geografi, alder/kjønn etc.

Økonomi:

Alle deltagere og ledere må selv dekke sine reise- og oppholdsutgifter
utover de beløp som refunderes via Reisefordeling, se nedenfor. Alle
kretser må selv bestille reise og opphold.

Overnatting:

Det er Elvefestival i Drammen samme helg, noe som har medført at
NBF ikke har kunnet fremforhandle en avtale med et spesielt hotell.
Det er ikke Thon-hotell i Drammen, men Scandic og Clarion/Choice.
Alle deltagere må selv bestille overnatting - anbefales gjort raskt.

Reisefordeling:

NBF har etablert en reisefordeling på kr 50.000. Alle spillere inngår i
denne, både reise- og overnattingskostnader. (Ikke bespisning). 1 leder
pr lag vil inngå i ordningen - kun reiseutgifter. De lag som vil benytte
bil, vil få refundert kr 2/km, forutsatt minst 3 personer i bilen.

Arrangør:

NBF vil arrangere turneringen, med bistand fra Drammen Tigers BK.

Generelt:

Turneringen er å anse primært som et breddetiltak, og alle kretser
anmodes på det sterkeste å stille med minst ett lag. Det vil bli
arrangert et felles sosialt arrangement på lørdag, trolig pizza-aften i
hallen. (NBF dekker mat for spillere.) Som følge av by-festivalen vil det
uansett være tilgang på ulike sosiale tilbud etter spilleslutt på lørdag.
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Lørdag 24. august - Trios Mix
Alle lagene spiller 4 serier som innledning med banebytte etter hver serie. 10 beste lagene
går videre til finalespill. Ett lag pr bane.
kl 09.00

Innledende, 4 serier europeisk

kl 12.00

Kvartfinale, 2 serier amerikansk - 10 lag

kl 13.30

Semifinale, 2 serier amerikansk - 4 lag

kl 15.00

Finale, 1 serie amerikansk - 2 lag

Søndag 25. august - Individuelt/Single
Alle spiller 4 serier som innledning med banebytte etter hver serie. Deretter finalespill i
henhold til nedenstående oppsett.
kl 09.00

Innledende, 4 serier europeisk

kl 12.00

1. runde, 2 serie amerikansk, 2 spillere per bane - 16 gutter

kl 13.00

Kvartfinale, 2 serie amerikansk, 2 spillere per bane - 8 gutter, 8 jenter

kl 14.00

Semifinale, 2 serie amerikansk, 2 spillere per bane - 4 gutter, 4 jenter

kl 15.00

Finale, 1 serie amerikansk, 2 spillere per bane - 2 gutter, 2 jenter

Premieutdeling, både Trios og Single, umiddelbart etter finalen på søndag.

