ØST MESTERSKAB UNGDOM SINGLE/DOUBLE 2018/2019
AFVIKLING:
BANEKRAV:

STARTGEBYR:
BETALING:
DELTAGERE:
DISCIPLIN:

Stævnet afvikles i november.
Der kræves som minimum 16 baner for at kunne afvikle stævnet.
Der afholdes starter med plads til ca. 100 deltagere.
Der afsættes 2 timer og 45 minutter til hver start.
Banebehandling før hver start.
Startgebyr beregnes efter godkendt budget.
Tilmelding og betaling skal foregå online.
Ungdomsatleter med licens under DBwF Øst Udvalg .
Der spilles i en pige‐ og drengerække for mikropuslinge (jf. spillereglernes § 40), puslinge, junior
og ynglinge.
Mikropuslinge spiller 4 serier AM pr. spiller i single.
Mikropuslinge spiller 8 serier AM pr. hold i double.
Puslinge, juniorer og ynglinge spiller 6 serier AM pr. spiller i single.
Puslinge, juniorer og ynglinge spiller 12 serier AM pr. hold i double.
Såfremt en Mikropusling ønsker at spille 6 serier, skal de tilmelde sig som Puslinge.
For at åbne en række, skal der være mindst 8 tilmeldte. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan piger
og drenge blive slået sammen i én række.
Indledende runde tæller samtidig til mesterskabet i double.
Der skal spilles i lovlig klubdragt.
DBwFs love og spilleregler er gældende.
Stævnet er snittællende.
Finale:
Der spilles i en særlig række for mikropuslinge og der spilles ikke finale.
Til finalen går de 6 højeste resultater i de øvrige grupper. Der spilles finaler i alle
åbne rækker (mindst 8 deltagere).
I finalen spilles AM omkring 1 banesæt i hver gruppe.

PRÆMIER:
RESULTATER:
DATO:

I finalen spilles der alle mod alle indenfor hver række og den spiller med det dårligste resultat
efter hver serie går ud af finalen.
Ved lige stort keglefald spilles 9. og 10. rude om indtil vinderen er fundet.
Vinderen er den spiller, som har det højeste keglefald, i kampen mellem de
2 sidste spillere.
Der henvises i øvrigt til propositionerne samt bestemmelser for
mesterskaber på bowlingsport.dk.
DBwFs Øst Guld, Sølv og Bronzemedalje i alle rækker.
Resultater, indbydelser, startlister m.m. offentliggøres på www.bowlingsport.dk
Disse propositioner er sidst revideret den 18. marts 2018.
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