Vestudvalg
Aktivitetsteam Fyn
Indbyder til

FM Mix Double 2017
14. oktober i Odense Bowlinghal
Deltagere:

Kun for atleterne med licens i en bowlingklub, med hjemmebane på
Fyn, Ærø eller Langeland.
Atleten skal være fyldt 15 år på spilledagen.

Hold:

Et hold består af en dame og en herre.







NU i klasse 1 og 2 i damer og herre hvor højest rangerende atlet på
holdet er afgørende for hvilken klasse man bliver placeret i.
Snitlisten pr. 01/06 er gældende.
(Hvis en klasse 1 og en klasse 2 atlet spiller sammen placeres
man i klasse 1).
De 4 bedste doubler i hver klasse går videre til semifinalen.
Under 6 tilmeldte i en række, findes vinderne ud fra totalscoren fra de
6 indledende serie.

Der spilles i 2 klasser:

Klasse 1 damer snit fra 160 og derover

Klasse 2 damer, snit fra 159 og derunder

Klasse 1 herrer, snit fra 170 og derover

Klasse 2 herrer, snit fra 169 og derunder

Spillemåde:

6 serier AM pr. atlet.

Pris:

Kr. 460,- pr. hold.

Start tider:

lørdag d. 14. oktober kl. 11.00.

Semifinale:

Lørdag den 14. oktober efter sidste start.
Der vil være banebehandling før finalen.

Semifinale:






Kamp 1: double nr. 1 mod double nr. 4 i hver klasse.
Kamp 2: double nr. 2 mod double nr. 3 i hver klasse.
Der spilles 1 serie AM pr. atlet.
Vinderne af hver kamp går videre til finalen.
Taberne får bronze.

Finale:






Vinderne spiller om det Fynske mesterskab i sin klasse.
Der spilles 1 serie AM.
Ved lighed spilles der roll off (1 atlet).
Vinderen får guldmedalje.
Taberen får sølvmedalje.

Præmier:

Medaljer til nr. 1, 2 og 3. i alle rækker.

Bestemmelser:






Der skal spilles i klubdragt.
Slagsedler kan hentes 30 min. før start tid.
Gyldigt medlemskort skal kunne fremvises.
Stævnet er snittællende.
Start tider tildeles efter først til mølle princippet.

Tilmelding:

Senest søndag den 1. oktober 2017 via DBwF Vest hjemmesiden.
Tilmeldingen er bindende.
Ved mange tilmeldinger forbeholdes ret til at lave en start mere.
Samt flytte starttidspunktet for første start.

Startgebyr:

Sidste frist for indbetaling er 1. oktober 2017 via DBwF´s Webshop.

Spørgsmål:

Leif Ottosen
Tlf.: 30 34 38 02
Mail: vest-tur5@bowlingsport.dk

