NT Nyheter 2012/2013:
Handicap i finalespillet
Hcp som før i innledende + 50 % av dette hcp i alt sluttspill t.o.m. finalene.
Eks. 20 i hcp i innledende gir 10 pr serie i finalespillet.
Det avrundes oppover, slik at en med 25 får 13 i finalespillet.
I finalespillet i jr.klassen vil jentene få 50 % hcp fra innledende + 8 pr serie
NB – Det gis ikke hcp i Mastersfinalene.
Hcp 31/5-12 blir brukt t.o.m. NT i desember.
Deretter blir hcp justert foran hver turnering (pr. mandag i turneringsuken)

Premiering av høyeste 4.serie i innledende
Beste 4.serie inkl. hcp i hver klasse gir kr. 400. Se premieoversikten (litt økning).

Matchplay
Matchplay best av 3 serier (først til 2 seirer).
Motstander i hver runde følger trekningen av baner på bowlingres. Ingen seeding.

Herreklassen:
1.runde matchplay – 12 spillere, 6 vinnere videre til 2.runde
2.runde matchplay – 12 spillere, 6 vinnere videre til kvartfinale + 2 beste fra
innledende uten hcp
Kvartfinale – 8 spillere, 4 vinnere til semifinale
Semifinale – 4 spillere, 2 vinnere til finale. Taperne til bronsekamp
Finale/bronsekamp spilles kun over 1 serie.

Dame/juniorklassen:
1.runde – 6 spillere, 3 vinnere videre til kvartfinale + en av taperne + 2 beste fra
innledende uten hcp.
Kvartfinale – 6 spillere, 3 vinnere videre til semifinale + en av taperne.
Semifinale – 4 spillere, 2 vinnere til finale. Taperne til bronsekamp.
Semifinale og finale/bronsekamp spilles kun over 1 serie.

Hvem av taperne som går videre til kvartfinale og semifinale i dame/junior-klassen
avgjøres på følgende måte:
Hvis bare en av taperne har spilt alle 3 seriene, går denne videre. Hvis 2 el 3 spillere
har spilt alle 3 seriene, går den spilleren med totalt høyest pinnefall på disse 3
seriene inkl. hcp videre.
Ved lik score blir det roll-off, en rute.
Følgende gjelder alle klasser i alle finale-runder best av 3:
Det gis 1 poeng for seier og 0 poeng ved uavgjort. Står det 1-1 etter 3 runder blir
Det roll-off, en rute.
Ved lik score i semifinaler/finaler er det en rute roll-off.

300
premieres med
kr. 3.000,Gjelder t.o.m. finalen og alle klasser
Har flere spillere 300 blir beløpet delt på antall oppnådde
300-serier.

