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BESTÄMMELSER FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP  

 

1. Nordiskt Mästerskap (NM) spelas varje år i klasserna öppen, dam, junior, veteran +55 och 

sammanlagt.  

 

2. Varje förbund, medlem i FIPJP och hörande till de nordiska länderna, har möjlighet att delta i 

klasserna Öppen, Dam och Junior med två officiella lag i varje klass. I öppen klass ska ett av lagen om 

möjligt vara ett öppet U23-lag. I damklassen ska ett av lagen om möjligt vara ett U23-lag med damer. 

I veteranklassen får utöver de två officiella lagen ett obegränsat antal lag delta. Lag får bestå av fyra 

spelare enligt VM-regler. 

3. Varje nation (förbund) har rätt att delta med högst två utländska medborgare i respektive per lag. 

Utländsk medborgare som har haft licens i ett annat förbund än det de representerar, ska vara 

bosatta i och innehaft licens för detta under minst ett kalenderår före tävlingen. För veteranklassen 

gäller inte krav på medborgarskap. 

4. NM spelas enligt FIPJP:s regler och bestämmelser. I stället för 4 § i de internationella reglerna 

gäller att varje delegationsledare ska medföra en förteckning över sina spelare med licensnummer 

och personnummer (födelsedatum).  

Arrangörsförbundets ordförande eller dennes representant är tillsammans med den internationelle 

överdomaren ansvarig för att NM:s bestämmelser och FIPJP:s regler efterföljs. 

5. Domare får utses av arrangörslandet. Saknas internationell domare inom landet, får annan mycket 

kvalificerad och erfaren domare utses. Arrangören ansvarar för kostnad för domare. 

6. 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 VM-tävlingar (för närvarande högst 50 cm2). 

7. Arrangörerna står för priser enligt följande: 

Spelarna i de tre bäst placerade lagen erhåller en medalj i valörerna guld, silver och brons. 

Prisutdelningen sker omedelbart efter det att alla finaler färdigspelats. 

8. Det ska finnas en vandringspokal i varje klass samt en för det samlade nordiska mästerskapet. 

Vandringspokalen tilldelas årligen det förbund vars spelare blir mästare i respektive klass. Detta 

förbund ansvarar för att gravyr i passande storlek anbringas på vandringspokalen. Gravyren ska 

innehålla årtal, plats (ort och land) vinnarnas för- och efternamn samt deras land. Skriften ska vara 

enhetlig. 

Vandringspokalen erövras för alltid av det förbund som vunnit respektive klass fem (5) år eller tre (3) 

år i följd. Inköp av vandringspokal ombesörjs av det förbund som är arrangör det år då en ny 

vandringspokal måste införas. 
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9. Arrangerande förbund anvisar logi till rimlig kostnad. På lördagen ska tre mål mat tillhandahållas 

och på söndagen två. Alla delegationer svarar för sina egna kostnader. NM ska alltid lokaliseras på en 

ort som är lättillgänglig för alla deltagande nationer. 

Klasserna öppen, dam och junior samt sammanlagt 

10. Tävlingen avgörs under ett veckoslut i april månad. Arrangörsförbundet avgör om tävlingen ska 

genomföras utomhus eller inomhus. 

11. Varje deltagande klass utgör en grupp. Alla lag möter varandra en gång, men 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 inblan 

3)   Inbördes poängskillnad 

4)   Inbördes positiv poäng 

5)  Om två lag från samma land är inblandade gäller alltid total poängskillnad. 

6)   Lägg- och 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. 

12. Ur varje grupp kvalificerar sig fyra (4) lag till slutspelet. Lag ett möter lag fyra och lag två möter 

lag tre. Förlorarna i semifinalen möts i en bronsfinal. Bronsfinalen avbryts efter pågående omgång, 

då finalen i samma klass färdigspelats. Vid lika poäng då, spelas ytterligare en omgång. Ledande lag 

förklaras därefter som bronsmedaljör. 

13. 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 

 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 fyrpoängare och så vidare. Kan nationerna inte heller då skiljas, spelas en omgång med sex klot 

mellan de inblandade länderna. Lagen ska då bestå av en spelare från varje klass. 

 


