Spilleform for KM Sgl/Dbl
Spilleformen er vedtatt som gjeldene fra kretsmesterskapet Sgl/Dbl i 2002/2003
sesongen. (Sist revidert før KM Sgl/Dbl 2004)
Klasseinndeling:
Vi har følgene 5 klasser:
A/B Damer
C/D Damer
A/B Herrer
C/D Herrer
Junior
Hver spiller tilhører klasseinndeling fra NBF lisenskort for inneværende
sesong.
Handikap:
B spillere i A/B klassen får 5 pinner p.serie i HCP.
D spillere i C/D klassen får 5 pinner p.serie i HCP.
Juniorspillere får 80% av differansen mellom snitt pr 1.1 inneværende
sesong og 185.
Handikapet rundes ned til nærmeste hele pinne for hver enkelt serie
HCP = trunc(0,8*(185-snitt))*6.
Juniorspillere får maksimalt 40 pinner i HCP pr.serie.
Juniorspillere over eller lik 185 i snitt får 0 i HCP.
Innledende:
Alle deltagere spiller 6 serier innledende i amerikansk spilleform.
Semifinale. (semifinale)
De 16 beste herrer i hver klasse spiller 4 serier semifinale.
Kun herreklassene spiller semifinale.
Spillerne beholder pinnefall fra innledende spill.
Det påberegnes handikap også i semifinalen.

Finalespill:
De 6 herrer i hver klasse med høyest score etter innledende og
mellomspill inkl hcp spiller 6 serier PP-finale
De 6 beste damer i hver klasse etter innledende inkl hcp spiller 6 serier
PP-finale.
PP-finalen spilles med 5 matcher og 1 utgjevningsserie.
Det utdeles bonus etter hver match på følgende kriterier:
Hver spiller som spiller fra 200 og tilogmed 249 får 5 pinner bonus.
Hver spiller som spiller 250 eller mere får 10 pinner bonus.
Spilleren med høyest pinnefall inkl hcp får 20 pinner bonus.
Der pinnefall+hcp er likt for begge spillere får begge 10 pinner i
bonus.
Eks: A spiller med 203 i pinnefall,
mot B spiller med 199 i pinnefall.
A spilleren får 203+5 bonus,
B spilleren får 199+5 hcp+20 bonus.
8 beste Jr spillere spiller 6 serie finalespill
Spillerne beholder pinnefall fra innledende spill.
Det påberegnes handikap også i semifinalen
Premiering:
Kretsmester er de spillerne i hver klasse som har høyest pinnefall inkl hcp
og bonus etter innledende, mellomspill (kun herrer) og finalespill.
Kretsmester i double er det doublepar som har høyest pinnefall inkl hcp
etter innledende spill.
Bestemannspremie tildeles beste spiller i hver klasse etter NBFs
klasseinndeling (A,B,C,D)

