Junior och Ungdom
2013-2014

Nässjö
December - Januari

Inbjudan Junior och Ungdoms SM 2013/2014
Svenska Bowlingförbundet, Nässjö Bowling Center hälsar Ungdomar, Juniorer, flickor och
pojkar, föräldrar och ledare välkomna till Svenska Mästerskapen för Ungdomar och Juniorer
2013/2014.
Kvalperioden är mellan 7-30/12 med starttider som redovisas separat nedan.
Finaldagar är 2-3/1 2014.
Anmälan sker på www.jsm2014.bowlingsm.se
Det finns även möjlighet att efter överenskommelse med Nässjö Bowling Center, boka in
andra starttider på vardagar.
Oljeprofil bestäms av Svenska Bowlingförbundet SM kommitté/ tekniska kommitté.
Bäst i din åldersklass
Precis som förra året kommer det i kvalet för ungdomar att delas ut medaljer till de tre bästa
pojkarna resp flickorna i varje åldersklass (födda 1997 och framåt).
Man kommer alltså att kunna titulera sig som ”bästa flicka född 2005” om man är den flicka
som i kvalet till Ungdoms-SM slår det högsta resultatet av alla flickor som är födda 2005.
Hallfakta
Nässjö Bowling Center är en 12 banors anläggning med Brunswick Anvi Lane-laminatbanor,
Brunswick GSX maskiner, Viking scoringsystem 3,0 med onlinescoring från Meriq samt Kegel
Lanewalker.
Under sommaren 2013 moderniserades bowlinghallen med nya maskiner och nytt
scoringsystem.
Logi
Vi rekommenderar Hotel Högland, ca 5 min gångväg till hallen, se separat info.
Vi hälsar därmed alla välkomna till Junior och Ungdoms SM 2013/2014 i Nässjö och hoppas
att alla skall trivas och få goda resultat.
Nässjö Bowling Center AB

Mats Andersson
Lotta Runström

mats@nassjobowling.se
0380 – 511 510

Svenska Bowlingförbundet
Nässjö Bowling Center
Inbjuder till:

Junior och Ungdoms SM för flickor och pojkar
Individuellt samt 2- och 4- mannalag
Kval 7-30/12 2013

Final 2-3/1 2014

Juniorklass
Ungdomsklass

Födda 1/1 1992 eller senare
O.B.S. Juniorålder 21 år
Födda 1/1 1997 eller senare
Spelare som deltar i JSM/USM har rätt att samma spelår delta i Individuella SM.
Spelare som anmäler sig till både JSM och USM skall starta separat i respektive tävling.

Startavgifter

Individuellt JSM 470:-, USM 470:-, 2-mannalag 100:-/lag, 4-mannalag/fri startavgift
Starttider
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
Tisdag
Måndag

7/12, 21/12, 28/12
14/12
8/12, 15/12
29/12
17/12
30/12

10:00
13:00
12:00
10:00
18:30
10:00

14:00
14:00
14:00

Det finns även möjlighet att efter överenskommelse med arrangören boka in
vardagsstarter under kvalperioden. Föreningar som kommer med grupper om minst 15
namngivna spelare ges möjlighet att förboka platser tre dagar innan anmälningssajten
öppnar. Gruppbokningar tas endast emot via telefon 0380-511 510.
Spelsätt

Kvalet spelas 8 serier Europeiskt.
Juniorer och ungdomar äger rätt att delta i resp. lagtävling endast en gång.
Speciell lagtävling för Ungdom förekommer inte. Ungdom som önskar tävla i 2- och
4-mannalag gör detta i Juniorklassen. Lag kan vara blandat Junior/Ungdom. Lagets
medlemmar skall dock starta tillsammans oavsett vilken disciplin de deltar i individuellt.

Final
Junior

16 pojkar resp. 12 flickor till final där samtliga spelar 6 serier amerikanskt från scratch.
De 8 bästa resultaten går vidare till Round Robin 7 serier, poängen från finalsteg 1
medföljer.
Segraren av finalen blir svensk juniormästare respektive juniormästarinna.

Final
Ungdomar

12 pojkar resp. 12 flickor till final där samtliga spelar 6 serier amerikanskt från scratch.
De 8 bästa resultaten går vidare till Round Robin 7 serier, poängen från finalsteg 1
medföljer. Segraren av finalen blir svensk ungdomsmästare respektive ungdomsmästarinna.

Anmälan

Anmälan sker via www.jsm2014.bowlingsm.se
Inbetalning av startavgift till SvBF:s Bg 444-1671, se vidare info på anmälningssidan.

Förfrågan

Mats Andersson 0380-511 510 el 0704-580 580

Inspelning

Inspelning med 10 minuter före varje start, banbehandling före varje start.

Klotkontroll

Under SM tävlingarnas kval och finalspel kan klotkontroll utföras.
Frivillig kontroll för de som så önskar kan ske under hela kvaltiden. Vid sådan kontroll
skall kloten vara inlämnade 1 ½ timme före start.

Resebidrag

För finalist utgår resebidrag med 18,50 kr/mil, som utbetalas i efterskott från 41:a milen
efter inlämnad/inskickad reseräkning. Reseräkning som skickas till SvBF skall vara oss
tillhanda senast en vecka efter sista finaldag. Inget logibidrag utgår.

