
 
 

 

 

 
ØST UDVALG 

Danmarks Bowling Forbund 
 

Side 1 

ØST MESTERSKAB OLD BOYS/GIRLS SINGLE/DOUBLE 2019/2020 
 
 

AFVIKLING: Stævnet afvikles i februar. 

BANEKRAV: Der afholdes starter med plads til ca. 150 deltagere. 
Der afsættes 2 timer og 45 minutter til hver start. 
Banebehandling før hver start. 

STARTGEBYR: Startgebyr beregnes efter godkendt budget. 

BETALING: Tilmelding og betaling skal foregå online. 

DELTAGERE: Atleter med licens under DBwF Øst Udvalg, som er fyldt eller fylder 50 år i 
2020. 

DISCIPLIN: Der spilles 6 serier AM pr. atlet i single. 
Der spilles 12 serie AM pr. double, 6 serier pr. atlet. 
Der spilles i følgende rækker: 
Damer: 
1   Alle tilmeldte damer. 
2   Damer med et snit på 155 - 174. 
3   Damer med et snit på 154 og derunder. 
Herrer: 
1   Alle tilmeldte herrer. 
2   Herrer med et snit på 155 - 174. 
3   Herrer med et snit på 154 og derunder. 
Double: 
1   Damer. 
2   Herrer. 
 
Der spilles kun finaler i Damer række 1 og Herrer række 1. Alle øvrige rækker 
afgøres efter indledende serier. 
 
DBwFs love og spilleregler er gældende. Der skal spilles i klubdragt. 
 
De 10 bedste damer og de 14 bedste herrer går til kvartfinalen. 
 
Kvartfinale: 
Der spilles 6 serie AM pr. atlet. Scoren fra indledende overføres til kvartfinale. 
De 4 bedste damer og 4 bedste herrer (totalt 12 serier) går til finalespillet. 
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Finale: 

 
Seed bevares gennem alle trin. Skulle nr. 1 tabe kamp 1 og vinde kamp 2, vil 
nr. 1 stadig have højest seed i finalen. 
 
Alle trin (undtagen Guldfinalen) spilles bedst af 1 serie. Guldfinalen afgøres 
således: 

a. 1 seed vinder serie 1 – Vinder 1. seed. 
b. 2 seed vinder serie 1 og taber serie 2 – Vinder 1. seed. 
c. 2 seed vinder serie 1 og serie 2 – Vinder 2. seed. 

 
Der spilles ikke om bronze. Der uddeles 2 bronzemedaljer. 
 
I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det atleten, doublen 
med den højest score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før 
osv. 
 
I tilfælde af ens keglefald i finalespillet spilles ét slag mod 10 kegler ad gangen 
indtil en vinder er fundet. 

PRÆMIER: DBwFs Guld-, Sølv- og Bronzemedalje i alle rækker. 

RESULTATER: Indbydelser, startlister, resultater m.m. offentliggøres på www.bowling-
sport.dk 

DATO: Disse propositioner er sidst revideret den 18. juli 2019. 

 


