DBwF Vest Landsdelsmesterskab

SINGLE/DOUBLE
Propositioner for DBwF Vest Landsdelsmesterskab single/double
Deltagelse:
 Mesterskabet er for atleter, der har licens i en bowlingklub i DBwF Vest
 Aldersgrænsen er: atleter der er fyldt, eller fylder 15 år i året for mesterskabet.
Indledende:
 Der spilles 6 serier AM pr. atlet
 Mesterskabet i double afgøres over de 12 indledende serier (6 serier pr. atlet)
 Der spilles i 4 rækker i single:
 Damer 1 består af alle damer
 Herrer 1 består af alle herrer
 Damer 2 består af damer med under 160 i snit pr. 1.januar
 Herrer 2 består af herrer med under 170 i snit pr. 1.januar
 Damer 2 & herrer 2 afgøres ud fra scoren i indledende
 I tilfælde af ens keglefald, går atleten, med den højeste score i sidste serie, videre. Er
denne ens tages serien før osv. (jf. spillereglernes § 32, stk. 1)
 I tilfælde af ens keglefald i finalespillet, spilles et slag pr. atlet til en vinder er fundet.

Kvartfinale:
 De 14 bedste herrer fra indledende samlet fra begge rækker, og de 10 bedste damer
samlet fra begge rækker går videre til kvartfinalerne
 Der spilles 6 serier AM pr. atlet, scoren fra indledende overføres til kvartfinalerne.
 De 4 bedste herrer og de 4 bedste damer efter indledende og kvartfinalerne totalt 12 serier (6+6) går videre til semifinalen
Semifinaler damer/herrer:
 Atleterne i hver række mødes således:
Kamp 1: nr. 4 mod nr. 1
Kamp 2: nr. 3 mod nr. 2
 Der spilles 1 serier AM pr. atlet
Finale damer/herrer:
 De 2 vindere mødes om DBwF Vest Landsdelsmesterskabet.
 Der spilles 1 serier AM pr. atlet - atleten med den højeste score er DBwF Vest Landsdelsmester
 Der uddeles bronzemedaljer til taberne i semifinalen
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Vest-udvalget kan aflyse en start eller mesterskabet, hvis der ikke er nok tilmeldt



Der suppleres KUN op til finalerne, hvis atleten har meldt afbud, inden sidste start er påbegyndt. Atleter som deltager i sidste start skal ligeledes melde afbud inden starten er
påbegyndt



Banefordelingen bestemmes af TUR-udvalg Vest



Tilmelding til mesterskabet kan kun foregå via hjemmesiden, starterne fordeles efter tilmeldingstidspunkt.



En single, eller double, kan på grund af afbud fra en atlet, udskifte denne ved skriftlig
henvendelse til TUR-udvalg Vest.



Betalingsmåden forgår via Forbundets web-shop, betalingen skal være foretaget SENEST
på den dato som er angivet i mesterskabets indbydelse



Er betalingen ikke registreret udsendes en rykker pr. mail, hvor efter man har 24 timer
til at foretage betalingen og KUN med betalingskort via betalingsmodulet



Er betalingen stadig ikke modtaget 2 dage efter udsendelsen af rykker, SLETTES atleten,
uden yderligere varsel



Man hæfter for sin tilmelding og ved afbud senere end 14 dage før første start, opkræves
der fuldt startgebyr uanset grund
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