NORGES DARTSFORBUND
INNBYDELSE TIL
NORGESCUP 1 og 2 2020
Quality Olavsgaard 07-09 februar 2020
SPILLESTED:

Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11 2013 SKJETTEN
Ca. 20 min fra Gardemoen

REGISTRERING:
Registrering gjelder kun dem
som ikke har betalt på forhånd
Har du betalt er du også registrert
Skjema for spilletid henges opp
SPILLESTART:

Fredag: kl 19:30 - 20:00
Lørdag: kl. 10:00 - 10:30
Søndag: kl. 10:00 - 10:30

SPILLEFORM:

Fredag: Dobbel, cup med best av 7 leg for damer og herre, samt best av
9 leg i begge finalene
Lørdag: Singel med puljespill best av 5 leg og med avsluttende cup
best av 7 leg og 9 leg i begge finalene.
Antallet som går videre til cupen er avhengig av deltakelsen, jfr. NDFs
statutter kapittel 4
Søndag: Singel, cup med 7 leg for damer og herrer, samt 9 leg
i begge finalene
De som er slått ut når det gjenstår 32 spillere får tilbud om
loosercup med premiering
Single lørdag og søndag kr. 200 pr dag, double kr. 300.- pr. par.
Loosercup søndag inngår i spilleavgiften.
Alle må vise kvittering for betalt Startkontingent og
NDF-kontingent ved registrering.
Det påløper en ekstra avgift på kr. 50,- pr. turnering
for de som betaler startkontingenten kontant ved oppmøte.

PÅMELDINGSAVGIFT:

PREMIERING:

Fredag: kl. 20:30, Lørdag: kl. 11:00, søndag kl. 11:00

Etter NDFs statutter
Vi minner også om NDFs Turneringsregler § 17.02:
Av hensyn til dartsportens renommé skal alle som deltar i nasjonale
konkurranser være pent kledd. Dongeri og joggebukser tillates ikke. Så fremt
ikke særskilte hensyn taler for unntak, skal spilleren være iført
spilleskjorte/klubbskjorte, pent tøy og pene sko.

OVERNATTING:

OPPLYSNINGER:
PÅMELDINGSFRIST:

Quality Hotel Olavsgaard, telefon 63 84 77 00
Enkeltrom kr. 990, Dobbeltrom kr. 1 210, 3 sengsrom 1 410 pr. døgn
inkl frokost
Bestilles før 24 januar. Oppgi "Darts;Norges dartsforbund" ved bestilling.
E-post: m.johansen@olavsgaard.no
Roar Ormåsen, mobil 91 14 34 06, e-post roar@darts.no
Turneringsutvalget i hende senest fredag 24 januar 2020 og sendes:
Svein A Nygård, e-post turnering@darts.no
Påmelding kun på vedlagt skjema. Alt annet blir ikke registrert.
Bankgiro med påmeldingsavgift sendes senest 29 januar til:
Anita Castro, Ringveien 58, 3226 SANDEFJORDKontonr 6065 05 04383

