Vestudvalget aktivitetsteam Fyn
Indbyder til Fynsmesterskab 2018
Single og Double Senior
d. 27. januar 2018 kl. 10:00 og 13:30 I Odense Bowlinghal
Deltager:
✓ Mesterskabet er for atleter, der har licens i en bowlingklub, med
hjemmebane på Fyn, Ærø eller Langeland
Indledende:
✓ Der spilles 6 serier AM pr. atlet. Serierne er snittællende
✓ Der spiller efter DBwF´s gældende spilleregler
✓ Ved lighed, er højeste score i 6. serie afgørende. 5. serie osv
✓ Mesterskabet i double afgøres over de 6 indledende serier
✓ Der spilles i 5 klasser i single, efter snit pr. 1/12
o Klasse 1 damer, snit fra 160 og derover
o Klasse 2 damer, snit fra 159 og derunder
o Klasse 1 herrer, snit fra 185 og derover
o Klasse 2 herrer, snit fra 184 og til og med 170
o Klasse 3 herrer, snit fra 169 og derunder
✓ De 6 bedste damer og de 8 bedste herrer i alle klasser går videre til
kvartfinalen
✓ Under 16 tilmeldte i en klasse, går de 4 bedste direkte videre til
semifinalen
✓ Under 6 tilmeldte i en klasse, findes vinderen ud fra de 6
indledende serier
Kvartfinale:
✓ Der spilles 4 serier AM
✓ Resultatet fra indledende runde tæller med i kvartfinalen
✓ De 4 bedste i hver klasse går videre til semifinalen
✓ Ved lighed er højeste sidste serie gældende

Semifinale:
✓ Kamp 1: atlet nr. 1 mod atlet nr. 4 i hver klasse
✓ Kamp 2: atlet nr. 2 mod atlet nr. 3 i hver klasse
✓ Der spilles 1 serie AM
✓ Ved lighed spilles der roll Off (1 slag mod 10 kegler 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 2 serier AM, den samlede score er gældende
✓ Ved lighed er højeste sidste serie afgørende
✓ Vinderen får guldmedalje, taberen får sølvmedalje
Medaljer:
Medaljer, Single (alle klasser)
Nr. 1 guldmedalje samt vandrepokal
Nr. 2 sølvmedalje
Nr. 3-4 bronzemedalje
Medaljer, Double
Nr. 1 guldmedalje
Nr. 2 sølvmedalje
Nr. 3 bronzemedalje
Pris:

Kr. 250,- pr. atlet.

Tilmelding/betaling:

Spørgsmål:

Senest søndag 14 januar 2018 via DBwF
vest hjemmeside.
Tilmeldingen er bindende. Atleten skal
være 15 år på spilledagen.
Ved mange tilmeldinger forbeholdes ret til
at lave en start mere
Samt flytte starttidspunktet.

Leif Ottosen
Tlf. 30343802
Mail: bowlingfynleif@hotmail.com

