TÄVLINGSREGLER 2015-2016
ÅLDERSGRÄNS

Norrtouren 2015-2016 är öppen för ungdomar födda den 1/1
1995 eller senare.

KLASSER

Flickor födda den 1/1 1995 eller senare
Pojkar födda den 1/1 1995 eller senare

DELTÄVLINGAR

Tävlingen omfattar sju deltävlingar: Kiruna, Malmberget, Älvsbyn,
Kalix, Boden, Skellefteå och Luleå. I varje deltävling spelas fem
serier europeiskt spelsätt med hcp (se nedan).

HCP

70 % av differensen mellan spelstyrka och 200 poäng, dock max
45 poäng för flickor och 40 poäng för pojkar. För utländska
spelare gäller 70 % av differensen mellan snitt och 200 poäng.

GP-POÄNG

I varje deltävling ska spelarna samla GP-poäng, som delas ut till
följande placeringar:
1. 25 poäng
2. 20 poäng
3. 17 poäng
4. 15 poäng
5. 13 poäng
6. 11 poäng
7. 9 poäng
8. 7 poäng
9. 5 poäng
10. osv 4 poäng
Inga andra bonuspoäng delas ut vid deltävlingarna. Vid varje
deltävling (utom den sista) lottar arrangören ut en gratis start i
nästa deltävling.

FINALSPEL

De sex flickorna och tio pojkarna som samlat mest GP-poäng
under deltävlingarna går till final i Piteå den 1 maj 2016. Vid lika
poäng räknas spelaren med den bästa placeringen i en enskild
deltävling som högre rankad.
Steg 1: 3 serier AM för pojkar placerade 2-10 och flickor placerade
2-6. De tre bästa flickorna och de fem bästa pojkarna går sedan
vidare till nästa steg. Övriga är utslagna. Bästa totalresultat
räknas. Vid lika resultat räknas högst resultat i den sista serien.
Steg 2: 3 serier AM för de spelare som stått över samt de tre
bästa flickorna och fem bästa pojkarna från steg 1. De tre bästa
flickorna och de fyra bästa pojkarna går sedan till stegfinal. Övriga
är utslagna. Bästa totalresultat räknas. Vid lika resultat räknas
högst resultat i den sista serien.
Stegfinaler: Stegfinaler för de tre bästa flickorna och fyra bästa
pojkarna. Stegfinalerna spelas över en serie. Vid lika resultat i
stegfinalen avgörs serien med strike-out.

PRISER

Medaljer till topp tre i varje deltävling. Priser till alla 16 finalister.
Allt ekonomiskt överskott från deltävlingarna går till priser i
finalen. VBS bowling sponsrar finalen med tre klot och två
klotväskor.

KONTAKT

Andreas Lindgren 073-8161343

ARRANGÖR

Norrbottens bowlingförbund
www.nbfbowl.se
nbfbowl@gmail.com

