Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges
Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen.
1. Tildeling av mesterskap
Seksjonen sender årlig ut, sammen med stevneapproberingsskjemaet, oversikt over i hvilke
idretter det skal arrangeres NM om ”2 år”. Søknadsfrist for arrangør er den samme som for
øvrige stevner: 1. september
Følgende krav må være oppfylt for at det skal kunne arrangeres NM
• I lagidretter må minimum 8 lag være påmeldt.
• I individuelle idretter må det være påmeldt minst 10 deltagere.

Seksjonen tildeler mesterskapet til den arrangør som vurderes best kvalifisert.
2. Tidspunkt for avvikling av arrangement
• NM for boccia individuelt avholdes første helg i november.
• NM for teppecurling lag og individuelt avholdes andre helgen i november.
• NM for boccia lag avholdes tredje helgen i november.
Kvalifiseringstevner til NM boccia lag og individuelt må være avviklet i god tid før
påmeldingsfrist til NM går ut.
Tidspunkt for fylkesmesterskap i Boccia lag og individuelt skal være avviklet innen utgangen
av juni.
Teppecurling lag og individuelt skal være avviklet innen utgangen av juni.
3. Kvalifisering
Det er kvalifisering for å delta i NM lag og individuelt i boccia. Her er kravene som følger:
NB! Det er ikke kvalifiseringskrav til NM for klasse 1 – spillere, 1 – renne, og junior.
• Fjorårets NM; nr. 1, 2, 3,4 og 5
• De 8 beste i hver klasse i Norgesserien.
• Årets 3 beste i Fylkesmesterskapet
• I fylker hvor man ikke har fylkesmesterskap.
Her velges ett arrangement med lokal tilknytning (etter søknad til seksjonen) som
kvalifisering til NM. Viktig at det blir sendt en søknad i forkant til seksjonen og at det blir
annonsert i invitasjonen til stevnet. Her vil de som er fra samme fylke bli sammenliknet og de
3 beste i hver klasse fra det fylket vil kvalifisere seg til NM
Praktiske presiseringer ved samme spiller kvalifisert gjennom flere steder:
En spiller kvalifisert gjennom fjorårets NM som i tillegg er blant de 8 beste i Norgesserien vil
telle som kvalifisert gjennom NM. Hans/ hennes plass i Norgesserien vil” strykes” slik at nr. 9
i Norgesserien vil være kvalifisert.
En spiller som kvalifiseres gjennom Norgesserien, og også er kvalifisert gjennom
fylkesmesterskap vil regnes som kvalifisert gjennom Norgesserien og” strykes” fra
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resultatlisten i Fylkesmesterskap. Plass nr. 4 i det mesterskapet vil dermed være kvalifisert til
NM (om flere er i samme situasjon vil man på samme prinsipper fortsette nedover
rangeringslisten til man har nok kvalifiserte fra hhv. NM, Norgesserie og fylkesmesterskap).
Lag som er ansvarlige for mesterskap kvalifiserende til NM bes derfor å være nøye med å
sende HELE resultatlisten fra stevnet til seksjonen.

4. Arrangement
Teknisk arrangør har det fulle ansvar for økonomi, planlegging og gjennomføring av
mesterskapet og at dette skjer i henhold til vedtatte reglement for den respektive idrett.
Seksjonen utnevner en representant som skal komme og sjekke gulv og hall.
Arrangøren plikter å vise frem gulv og representanten kan ut fra gulvets beskaffenhet nekte og
ha NM i denne hallen. Om nødvendig skal representanten rådføre seg med AU.
Seksjonen ser helst at det ikke er mindre puljer en 7 i individuelt spill og 6 i lag spill.
Seksjonens representant skal ha oppsettet 14 dager før stevnet til godkjenning.
Videre skal teknisk arrangør sende ut innbydelse til mesterskapet, etter at denne er forelagt og
godkjent av seksjonen.
Teknisk arrangør kan bestille adresseetiketter over lag tilsluttet seksjonen til bruk ved
utsendelse av innbydelsen.
Teknisk arrangør skal inngå skriftlig avtale om leie av arena. Avtalen skal sikre tilstrekkelig
tid og plass for gjennomføring av mesterskapet. Kopi av avtalen skal sendes seksjonen straks
denne foreligger underskrevet av begge parter.
Teknisk arrangør skal senest 6 måneder før mesterskapet, nedsette en organisasjonskomité for
gjennomføring av mesterskapet. Denne skal bestå av minimum 3-5 personer. Seksjonen
informeres om sammensetningen av komiteen.
Teknisk arrangør skal samle inn klassifiseringskortene for kontroll av riktig klasse jfr.
tilsendte datalister. Disse kontrolleres av overdommer og en fra arrangør.
Seksjonen bekoster offisielle NM medaljer. Teknisk arrangør bestiller disse fra seksjonen
senest 1 måned før avvikling av mesterskapet.
I tillegg til medaljer skal det være en 1/3 premiering som dekkes av teknisk arrangør.
NY presisering:
Ved 1/3 premiering skal alltid hele pallen premieres.
Teknisk arrangør bør unngå at premie utdeler og speaker er priskandidat.
Representant fra arrangør/seksjon styret skal være tilstede under hele NM.
Teknisk arrangør sender kamp oppsett inn for godkjenning til seksjonen før trykking.
Teknisk arrangør skal snarest og senest første hverdag etter avsluttet mesterskap, sende
fullstendig resultatliste til seksjonen. Resultatene skal primært sendes elektronisk.
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5. Økonomi
Seksjonen yter en arrangementsstøtte på kr. 7000.- i boccia. I teppecurling hvor det er 2
mesterskap på en helg er støtten på kr. 10.000. Støtten gis etter søknad fra teknisk arrangør.
Seksjonen kan redusere støtten hvis ikke arrangementet er gjennomført etter gjeldende
retningslinjer.
Teknisk arrangør bærer alle utgifter og har videre alle inntekter av mesterskapet, herunder
sponsorinntekter. Norges Fleridrettsforbunds samarbeidspartnere skal imidlertid vederlagsfritt
gis reklameplass og teknisk arrangør kan ikke inngå sponsoravtaler med konkurrenter til
Norges Fleridrettsforbunds samarbeidspartnere.
Norges Fleridrettsforbund har alle rettigheter i forbindelse med eventuell riksdekkende
overføring på radio og TV fra mesterskapet.

6. Dommere
Overdommer i et NM skal være forbundsdommer og ikke-spillende. I teppecurling kan det gis
dispensasjon for denne regel. Seksjonen skal på forhånd ha godkjent overdommer i NM.
Dommere i NM boccia og teppecurling bør ikke dømme i den klassen de selv spiller i.
Stevnejury kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen
7. Deltagelse
For å kunne delta i NM, må utøverne være medlem av et lag tilsluttet Norges Idrettsforbund
(NIF).
Og Norges Fleridrettsforbund.
Fra og med det året de fyller 13 kan de være med på NM og andre store mesterskap.
Men det er kun om det er junior spill der
Skal de spille på lag i senior klasse må de ha fylt 16 år.
Retningslinjer ang. alder og deltakelse i NM og andre stevner arrangert av Norges
Fleridrettsforbund, Boccia- og teppecurlingseksjonen:
NFIF opererer med følgende aldersinndeling:
Barn:
Junior:
Senior:

0 – til og med det året du fyller 12
fra og med det året du fyller13 til og med det året du fyller 19
fra og med det året du fyller 20 →

Barneidrettsbestemmelsene til NIF sier følgende:
Det er anledning for en utøver og et lag å delta i en landsomfattende konkurranse pr år i
sin idrett det året de fyller 11 og 12 år. Det er en forutsetning at konkurransen er åpen for
alle og at den er lagt opp med en sosial ramme. Det er ikke åpning for å arrangere og/eller
delta i Norgesmesterskap (NM) for barn i denne aldersgruppen.
Retningslinjer for ungdomsidrett i NIF sier følgende:
Ungdom skal ikke delta i senior NM og tilsvarende konkurranser før fylte 16 år. En skal heller
ikke delta i internasjonale senioresterskap som EM, VM, Olympiske leker, World cup og
lignende før fylte 16 år.
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Øvrige arrangement (stevner og turnering) i regi av Norges Fleridrettsforbund skal
barneidrettsbestemmelsene gjelde med sin 12 års aldersgrense.

8. Premiering
Det deles ut offisielle mesterskapsmedaljer, dvs gull, sølv og bronse i alle klasser.
Ved full deltagelse.
Det kåres ingen norgesmester i klasser som kun har 1 deltaker, dermed ingen
mesterskapsmedalje her. Arrangøren står fritt til å premiere den deltakeren uavhengig av
premiering i klasser hvor det kåres norgesmester. Her skal det gis ut en 1. premie.
Dersom det bare er 2 utøvere i en klasse, deles det ut gull og sølv medalje.
Med 3 utøvere i klassen, deles det ut gull, sølv og bronsemedalje.

Kjøreplan for innmarsj og åpningsseremoni ved NM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle deltagere stiller opp (alfabetisk, arrangørs lag sist) i tilstøtende rom eller annen
egnet plass.
Repr. for arrangør deler ut lagsplakater.
Korps/musikkanlegg spiller til innmarsj – lagene marsjerer inn med repr. for arr. i
spissen. Arrangør påser at lagene følger på og ordner oppstilling i hall.
Leder av arrangementskomiteen ønsker velkommen.
Representant for seksjonen hilser til stevnet.
Leder gir ordet til ordfører/repr. for vertskommunen som ønsker velkommen og åpner
stevnet. BLOMSTER
Flagget heises – korpset spiller nasjonalsangen.
Leder takker korpset (hvis man har korps).
Korpset/musikkanlegg spiller til utmarsj og lagene marsjerer ut.

Kjøreplan for seiersseremoni ved NM:
•
•
•
•
•

Presentasjon av klasse, premieutdeler og medalje-/premievinnere
Begynner alltid med 1 plass
Utdeling av medaljer/premier.
Blomster til hele pallen
Fanfare; alle premievinnere skal være med på fanfare

Prosedyren gjentas for hver klasse.
Seierspall eller plass for seiersseremoni skal være markert med plassene 1, 2 og 3. Det skal
være god plass og tilgjengelighet for rullestoler, ved lagspill tre rullestoler pr plass.
Medalje-/premievinnerne står til hele seremonien for gjeldende klasse er slutt.
Pemieutdelere skal begrenses til repr. fra fylke, kommune, NFIF/seksjonen, krets og tekn.
arrangør.
Avslutningsseremoni ved NM:
• Repr. for arrangør takker for innsatsen.
Repr. for NFIF/seksjonen takker arrangør og erklærer NM for avviklet.
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•

Flagget fires.

Premieutdeling for avsluttet Norgesserie skal foregå under NM,
Skal foregå etter avslutning av spill Lørdag.
Det er en stor fordel å ha en rutinert speaker på plass under seremoniene som kan presentere
de forskjellige postene på programmet og lese resultater etc. Dette er med på å gi
arrangementet et høytydelig preg, noe som bør tilstrebes.
Til lykke med arrangementet!
Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen
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