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Nordisk Bouleallians
Medlemsförbunden i Norden bildar Nordisk Bouleallians. Alliansen sammanträder en gång
per år, möte sker i samband med NM under våren. Det år när inte NM spelas träffas
Alliansen i det land där mästerskapet ska genomföras kommande år dvs Alliansen träffas
alltid en gång per år oavsett om det är NM år eller ej.
Varje förbund representeras av sin delegationsledare och mötesordförande är, om inte
annat överenskommes, representanten för värdförbundet. De år när NM inte spelas
representeras varje förbund av sin ordförande, eller annan av respektive förbund utsedd
representant.
Mötesordföranden ansvarar för anteckningar från mötet och att dessa sprids till deltagande
förbund.

Generella Regler
Nordiskt Mästerskap (NM) spelas vart annat år i klasserna öppen, dam, junior och veteran
+55. Dessutom utses den det förbund som sammanlagt lyckats bäst i samtliga klasser till
Nordisk Mästare.

Deltagande länder
Varje förbund, medlem i FIPJP och hörande till de nordiska länderna, har möjlighet att delta
i klasserna: Veteran, Öppen, Dam och Junior med två officiella lag i varje klass.
I damklass och i öppen klass skall, om möjligt, ett av lagen i vardera klass vara ett U23-lag.
I veteranklassen får utöver de två officiella lagen ett obegränsat antal lag delta. Lag får
bestå av fyra spelare enligt VM-regler.

Spelare
NM spelas enligt FIPJP:s regler och bestämmelser. I stället för 4 § i de intenationella
reglerna gäller att varje delegationsledare ska medföra en förteckning över sina spelare
med licens- och personnummer (alt. födelsedatum).
Arrangörsförbundets ordförande eller dennes representant är tillsammans med den
internationelle överdomaren ansvarig för att NM:s bestämmelser och FIPJP:s regler
efterföljs.

Utländska medborgare
Varje förbund har rätt att delta med högst en (1) utländsk medborgare i respektive per lag,
om förbundets egna regler så tillåter.

Enhetlig klädsel
Spelarna i varje lag ska bära enhetlig klädsel. Officiella lag måste bära ett
igenkänningstecken i form av förbundsmärke och/eller landets namn. Reklam är tillåten på
spelarnas kläder, men för officiella lag gäller motsvarande bestämmelser som för VMtävlingar (för närvarande högst 50 cm2).

Domare
Domare utses av arrangörslandet. Saknas internationell domare inom landet, får annan
kvalificerad och erfaren domare utses.

Förslag
Domare utses av arrangörslandet. Saknas internationell domare inom landet får i första
hand internationell domare från annat land, i andra hand nationell domare från
arrangörslandet, utses.
Arrangören ansvarar för kostnad för domare.

Priser
Arrangörerna står för priser enligt följande: Spelarna i de tre bäst placerade lagen erhåller
en medalj i valörerna guld, silver och brons. Och om möljligt även dela ut en minnesplakett
till alla deltagande spelare.
Prisutdelningen sker omedelbart efter det att alla finaler färdigspelats.

Vandringspokal
Det ska finnas en vandringspokal i varje klass samt en för det samlade nordiska
mästerskapet. Vandringspokalen tilldelas den det förbund vars spelare blir mästare i
respektive klass. Vinnande förbund ansvarar för att gravyr i passande storlek appliceras på
vandringspokalen.
Gravyren ska innehålla årtal, plats (ort och land) vinnarnas för- och efternamn samt deras
land. Skriften ska vara enhetlig.
Vandringspokalen erhålls för alltid av det förbund som vunnet respektive klass fem (5) år
sammanlagt eller tre (3) år i följd.
Inköp av vandringspokal görs av den det förbund som är arrangör det år då en ny
vandringspokal måste införkaffas.

Logi och mat
Arrangerande förbund anvisar logi till rimlig kostnad. På lördagen ska tre mål mat
tilhandahållas och på söndagen två.
Alla delegationer svarar för sina egna kostnader. NM ska alltid lokaliseras på en ort som är
lättillgänglig för alla deltagande förbund.

Klasspecifika regler
Öppen, dam och junior samt sammanlagt
Mästerskapet spelas
Under ett veckoslut i april eller maj månad. Arrangerande land avgör om tävlingen ska
genomföras utomhus eller inomhus.

Spelsystem
Grundspelet i varje klass spelas i en grupp där alla lag möter varandra en gång. Lag från
samma land möts inte. Placeringen i gruppspelet beräknas enligt följande:
1) Flest segrar
2) Inbördes antal segrar (denna punkt gäller ej om två lag från samma
land är inblandade)
3) Inbördes poängskillnad
4) Inbördes positiv poäng
5) Om två lag från samma land är inblandade gäller alltid total poängskillnad
6) Skyttetävling (enligt VM-regler)
Om bara ett lag deltar från något land, anses motståndarna besegra det uteblivna laget
med 13-7. Dock kan uteblivet lag inte i något fall placeras före ett deltagande lag.

Kvalificering
Ur varje grupp kvalificerar sig fyra (4) lag til slutspelet. Lag ett möter lag fyra och lag två
möter lag tre. Förlorarna i semifinalen vinner bronsmedalj.

Poängberäkning
Det land som efter slutspelet tilldelas flest poäng utnämns till nordisk mästare sammanlagt.
Poäng räknas i varje klass enligt följande:
Etta

5 poäng

Tvåa

4 poäng

Trea

3 poäng

Fyra
2 poäng (blir inte båda förlorarna i semi:n 3:a?)
Bör utgå om match om 3:e-4:e pris ej spelas
5-6

1 poäng per lag

7-8

0 poäng per lag

Vid lika antal poäng vinner i första hand det land som har flest fempoängare, i andra hand
land med flest fyrapoängare och så vidare. Kan förbunden inte heller då skiljas, spelas en
omgång med sex klot mellan de inblandade länderna. Lagen ska då bestå av en spelare
från varje klass.

Veteran +55
Inga ändringar i texten för Veteran +55 görs före beslut om förändringar i
spelsystem.
Tävlingen genomförs hvert annet år første eller andre helgen i august. Senast den 1 september året före
spelåret underrättar arrangörsförbundet de övriga förbunden om tid och plats för tävlingen.
Hvert land deltar med 2 offisielle landslag. Turneringen er for øvrig åpen for spillere som fyller 55 år innen
utgangen av konkurranseåret.
Startavgift får tas ut av alla icke officiella lag enligt arrangörförbundets bestämmande.
Alla spelare skal medföra licens som kontrolleras enligt arrangörens rutiner.
Klasse A
De åtte offisielle landslagene (med unntak av lag fra samme land) møtes i 6 kamper på lørdag.
Det spilles på tid, en time pluss 2 runder.
Klasse B
Alle øvrige påmeldte lag i den åpne turneringen spiller om plassering 1 – 8.
Spillesystemet kan være individuelt alt etter hvor mange lag som er påmeldt.
De 16 lagene som er igjen, 8 i A og 8 i B fra lørdagens innledende runder, møtes søndag til cup-spill hvor nr. 1
i A møter nr. 8 i B, nr. 2 i A møter nr. 7 i B osv. osv. til vi når finalen og finner en vinner av Nordisk Mesterskap
+55.
Det er opptil arrangørlandet hvorvidt det spilles bronsefinale, eller man deler ut bronsemedalje til 2 lag.
Sluttspillkampene på søndag spilles til 13 poeng uten tidsbegrensning.

