FBwU indbyder til
Klubmesterpokalen 2018
I Odense Bowlinghal d. 01. december 2018 kl. 10:00
Deltagere:
✓ Regerende klubmestre, fra klubber med hjemmebane på Fyn, Ærø eller Langeland, damer og
herrer kan deltage, dog kan nr. 2 godkendes, såfremt mestrene er lovligt forhindret
Pris:

550,- kr. pr. hold.

Disciplin:
✓ Serierne er snittællende, dog ikke bonuspoint. Der spiller efter DBwF´s gældende spilleregler
✓ Damer og herrer fra samme klub danner par
o Fra 11 hold tilmeldt eller derover fordeles holdene i 2 puljer
o Fra 10 hold tilmeldt eller derunder spilles der i 1 pulje
o Der spilles Round Robin, alle mod alle, med bonuspoint
✓ Ved 1 pulje: 4 bedste par går videre til semifinalen
✓ Ved 2 puljer: går nr. 1 og 2 fra hver pulje videre til semifinale
✓ Ved semifinale og finale startes der fra scratch
Bonuspoint:
✓ Vundet serie
✓ Uafgjort serie
✓ Tabt serie

20 point
10 point
0 point

Semifinale 1 pulje:
✓ Kamp 1: par nr. 1 mod par nr. 4
✓ Kamp 2: par nr. 2 mod par nr. 3
✓ Der spilles 1 serie AM pr. atlet
✓ Ved lighed spilles der roll off (1 atlet, 1 slag mod 10 kegler)
✓ Vinderne af hver kamp går videre til finalen. Taberne får bronze
Semifinale 2 puljer:
✓ Nr. 1 fra pulje 1 spiller mod nr. 2 fra pulje 2
✓ Nr. 1 fra pulje 2 spiller mod nr. 2 fra pulje 1
✓ Der spilles 1 serie AM pr. atlet
✓ Ved lighed spilles der roll off (1 atlet, 1 slag mod 10 kegler)
✓ Vinderen af hver kamp går videre til finalen. Taberne får bronze
Finale:
✓
✓
✓
✓

Vinderne spiller om klubmesterpokalen
Der spilles 1 serie AM
Ved lighed spilles der roll Off (1 atlet, 1 slag mod 10 kegler)
Vinderen får guldmedalje. Taberne får sølvmedalje

Medaljer:
Nr. 1 guldmedalje samt vandrepokal
Nr. 2 sølvmedalje
Nr. 3-4 bronzemedalje
Tilmelding er bindende og skal ske til: Leif Ottosen tlf. 30343802 eller mail: bowlingfynleif@hotmail.com
Betaling: Reg. nr. 6845 Konto nr, 0002014035
Sidste frist for tilmelding og betaling d. 18. november 2018

