
 
 

 

 

 
ØST UDVALG 

Danmarks Bowling Forbund 
 

Side 1 

ØST MESTERSKAB UNGDOM TRIO 2019/2020 
 

AFVIKLING: Stævnet afvikles i januar. 

BANEKRAV: Der afholdes starter med plads til ca. 75 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: Ungdomsatleter med licens under DBwF Øst-Udvalg. 

DISCIPLIN: Der spilles i følgende rækker (jf. spillereglerne §40 stk. 1.1): Mikropuslinge, 
puslinge, juniorer og ynglinge. 
 
Hver trio kan være rene pige- eller drengehold eller være mixed. 
 
Der spilles 12 serie AM pr. trio, 4 serier pr. atlet for mikropuslinge. 
Der spilles 18 serie AM pr. trio, 6 serier pr. atlet for puslinge, juniorer og 
ynglinge. 
Såfremt mikropuslinge ønsker at spille 6 serier, skal de tilmelde sig som pus-
linge. 
 
DBwFs love og spilleregler er gældende. Der skal spilles i klubdragt. 
 
De 6 bedste trioer i hver række går til kvartfinalen. 
 
Kvartfinale: 
Der spilles 6 serie AM pr. trio, 2 serier pr. atlet. Scoren fra indledende over-
føres til kvartfinale. De 4 bedste trioer går til semifinale. 
 
Semifinale: 
Kamp 1: Nr. 1 mod Nr. 4. 
Kamp 2: Nr. 2 mod Nr. 3. 
 
Der spilles 3 serier AM pr. trio, 1 serie pr. atlet. Vinder af kamp 1 og 2 spiller 
finale. Taberne vinder bronzemedalje. 
 
Finale: 
Der spilles 3 serier AM pr. trio, 1 serie pr. atlet. Vinder er trioen med høje-
ste score. 
 
I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det trioen med den 
højest score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv. 
I tilfælde af ens keglefald i semifinalen og finalen, spiller hver af de 3 atleter 
i hver trio ét slag mod 10 kegler til en vinder er fundet. 
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Side 2 

PRÆMIER: DBwFs Guld-, Sølv- og Bronzemedalje i hver række. 

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

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


