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KULEKONTROLL NM SGL/DBL 2005
I reglene for NM sgl/dbl er det fastsatt følgende om kulekontroll:
”Medaljevinnerne i double kontrolleres omgående etter spill og FØR premieutdeling. Samtidig skal kontrollen være
gjennomført før mellomspillet i vedkommende klasse i single påbegynnes. Underkjent utstyr medfører
diskvalifikasjon i single for den spilleren som får utstyret underkjent. Således rykker alle par som lå bak det
diskvalifiserte paret oppover på resultatlisten, og alle spillerne som lå bak den diskvalifiserte spilleren rykker
oppover på resultatlisten i single.
De spillerne som kvalifiserer seg for PP-semifinalen vil få utstyret kontrollert etter avsluttet kvartfinale og FØR PPspillet påbegynnes. Underkjent utstyr medfører diskvalifikasjon. Således rykker alle spillere som lå bak
vedkommende oppover på resultatlisten. Etter kontroll av utstyret skal godkjent utstyr oppbevares i eget låst rom
inntil finalespillet påbegynnes.”

Videre er det fastsatt av hvem og hvordan kontrollen skal gjøres.
For å forenkle prosedyrene må alle spillerne utfylle et kulekontrollskjema på forhånd, dette følger
vedlagt. Skjemaet leveres inn av spillerne ved innsjekk.
I henhold til spillereglementet er det kun tillatt for hver spiller å ha 4 kuler i spilleområdet. Kulene i
spilleområdet skal være oppført på kulekontrollskjemaet. Det kan bli foretatt kontroller for et tilfeldig
banepar i hver pulje, der alle kuler sjekkes mot de 4 spillernes utfylte kulekontrollskjema når de har spilt
ferdig, men før de forlater konkurranseområdet. Dersom spilleren(e) har flere eller andre kuler med inn i
spilleområdet enn de som står oppført på skjemaet, medfører dette diskvalifikasjon.
Vi ber om at opplysningene om kulekontroll blir meddelt klubbens spillere i NM og at det får en kopi av
kulekontrollskjemaet, slik at dette kan forhåndsutfylles.
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