Bestemmelser for Danske mesterskaber og forbundsmesterskaber for senior
1. Der suppleres KUN op til finaler hvis spiller/mixdouble/trio har meldt afbud senest 1 time
efter starttidspunktet for den sidste indledende start.
Afbud foretaget indenfor retmæssig tid listes på mesterskabets hjemmeside.

2. I tilfælde af ens keglefald, går spilleren, doublen, mixdoublen, trioen med den højeste score i
sidste serie videre. Er denne ens tages serien før osv.

Mixdouble og trio finaler:
I tilfælde af ens keglefald i finalespillet, spilles et slag til en vinder er fundet, er der stadig lighed
spilles et salg mere men af næste spiller osv.
Efter hvert trin er det tilladt mixdoublen eller trioen at ændret på spillerækkefølgen,
dette meddeles DM-udvalget senest 5 minutter efter afslutningen af et trin.

Højeste rangerende mixdouble / trio vælger startbane, dette skal meddeles DM-Udvalget
senest 5 minutter inde i opvarmningen. Dog inden opvarmning såfremt scoresystem ikke tillader
ændringer efter igangsætning af opvarmning.
Single finaler:
I tilfælde af ens keglefald i finalespillet, spilles ét slag til en vinder er fundet, er der stadig lighed
spilles ét slag mere osv.

Højeste rangerende spiller vælger startbane, dette skal meddeles DM-Udvalget
senest 5 minutter inde i opvarmningen. Dog inden opvarmning såfremt scoresystem ikke tillader
ændringer efter igangsætning af opvarmning.
3. Der er 10 min. opvarmning før hver start i indledende runde.

4. Spillere skal være til stede i hallen 15 minutter før deres starts påbegyndelse, er dette ikke
tilfældet og DM-udvalget ikke har fået besked om forsinkelse betragtes man som værende udeblevet.
5. Banefordelingen foretages af DM–Udvalget ved lodtrækning
I indledende spiller damer & herrer blandet ved finaler spiller kønnene for så vidt muligt IKKE
blandet.

6. Tilmelding til mesterskabet kan kun foregå via forbundets hjemmeside samt tilmeldingssystem, starterne fordeles efter tilmeldingstidspunkt.

Spilleren, mixdoublen eller trioen på ventelister listes i forhold til tilmeldingstidspunkt.
DOG prioriteres ”tvangsflyttede” (tilmeldt én start MEN pga. manglende plads blevet flyttet af
DM udvalget til en anden) højest i tilfælde af venteliste.
7. En double, mixdouble eller trio kan på grund af afbud fra en eller flere spillere, udskifte
denne/disse ved skriftlig/e-mail henvendelse til DM -udvalget.

Betaling for deltagelsen
1. Der kan kun betales via forbundets betalingsmodul og betalingen skal være foretaget på den i
tilmeldingsbekræftelsens angivne dato.
2. Er betalingen ikke registreret udsendes en rykker pr. mail, hvor efter man har 24 timer til at
foretage betalingen og igen KUN med betalingskort via forbundets betalingsmodul.
3. Er betalingen stadig ikke modtaget, SLETTES tilmeldingen/spilleren uden yderligere varsel.
4. Man hæfter for sin tilmelding og ved afbud efter sidste tilmeldingsdato, opkræves der fuldt
startgebyr uanset afbuds grund.

Spilleren som har meldt afbud vil få startgebyret tilbage, hvis pladsen ”sælges” til en ny spiller,
som ikke i forvejen er tilmeldt mesterskabet

