NORGES BOWLINGFORBUND

World Cup kvalifisering 2020/21
1. Kvalifiseringen vil være tredelt: 2 innledende turneringer og finalehelg med 4 segmenter.
Totalt 6 delturneringer, obligatorisk deltagelse i alle 6 for å kunne kåres som vinner.
2. Turneringene er:
• Munken Open 2021, finalespill 14.02
• NM sgl/dbl 2021, finalespill 09.05 (Arrangør: Hedmark/Oppland Bowlingkrets)
• Finalehelg, med 4 segmenter: 2 delturneringer 29.05 og 2 delturneringer 30.05
o 16 beste herrer og 12 beste damer etter de to innledende turneringene vil få
anledning til å delta i finalehelgen
o Om noen spillere Topp 16/Topp 12 trekker seg fra finalehelgen, rykker spillere
«under streken» opp. Se også pkt 4.
3. Plass-siffer benyttes for utregning av rekkefølgen i kvalifiseringen.
4. «Inngående» plass-siffer i finalehelgen vil være plass-siffer-liste satt opp basert på
innbyrdes plasseringer i de to innledende turneringene mellom de spillere som deltar i
finalehelgen. Det betyr at ingen dame vil ha dårligere plass-siffer enn 24, og ingen herre
dårligere plass-siffer enn 32 ved start av finalehelgen.
5. De spillere som ikke deltar finalehelgen, fjernes fra beregning av plass-siffer i forkant av
finalehelgen. (Eksempel: En herrespiller ble nr 20 i NM. 7 spillere som kom foran
vedkommende i NM, stiller ikke i finalehelgen. Plass-siffer fra NM for vedkommende blir satt
til nr 13. Dessuten: blir man nr 50 i NM, får man like fullt ikke dårligere plass-siffer enn nr 16
når inngående liste for plass-siffer settes opp før finalehelgen.)
6. Finalehelgen gjennomføres som 6 serier spill på 4 ulike profiler - totalt 24 serier. Spill på
hver profil er å betrakte som en turnering = det avholdes 4 delturneringer i finalehelgen.
7. Den endelige resultatlisten vil bestå av summering av 6 plass-siffer for alle deltagere,
laveste plass-siffer vinner. Ved poenglikhet gjelder høyeste besteplassering, deretter nest
høyeste etc. Ved identiske plasseringer i alle 6 konkurranser, vinner den med høyest
plassering i NM.
8. Finalehelgen arrangeres av NBF, og deltageravgiften settes til kr 1.000. Lokalisering av
finalehelgen er ikke fastsatt.
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