Indbyder alle ungdomsspillere til:

JM UNGDOM 2018
D. 26. – 28. januar 2018
Herning Bowlinghal
Fyrrevej , 7400 Herning
Deltagere:

Alle ungdomsspillere med licens under klubber i Jylland.

Indledende:

Fredag d. 26/1-2018 kl. 17.30 og lørdag kl. 10 - 13 - 16 (starten kl. 13.00 er
forbeholdt Mikro-puslinge – da vi ønsker at få dem samlet i samme start).
Starten kl. 16 er forbeholdt dem der har mere end 100 km, og tilmelder sig
inden d. 10/12-2018, derefter ”først til mølle princippet”.
Vi henstiller til, at nabobyerne tilmelder deres spillere til fredagsstarten.
Der olieres før hver start.
Puslinge, Juniorer og Ynglinge spiller alle 6 serier AM. Mikropuslinge spiller 4
serier AM.

Mikropuslinge:

Mikropuslinge født efter d. 01.07.2007 spiller alle 4 serier AM, såfremt en
Mikropuslinge ønsker at spille 6 serier, skal de tilmelde sig som Puslinge.
Hos både Mikropuslinge piger og drenge går de 4 højest placerede direkte til
Semifinalen.
Alle rækkerne er opdelt i både pige- og drengerækker.
Indledende runde tæller samtidig til mesterskabet i double.

Kvartfinaler:

Søndag d. 28/1-2018 kl. 9.00 kvartfinaler (pusl. drenge + piger + jun. Piger)
Søndag d. 28/1-2018 kl. 11.00 kvartfinaler (jun. drenge + yng. Drenge+ Piger)
Til Kvartfinalerne går de 8 bedste spillere videre i alle rækker undtaget
mikropuslinge.
I tilfælde af afbud til semifinalen, vil der blive suppleret op.
Der spilles 4 serier AM. Keglerne fra indledende runde tæller med i
kvartfinalen.

Ens keglefald:

I tilfælde af ens keglefald efter de indledende runder og i Semifinalen, vil
spilleren med højeste sidste serie, blive placeret højest. Herefter højeste
næstsidste serie osv.
I alle Semifinaler og Finaler startes der fra scratch.

Semifinaler/finale:

Søndag ca. kl. 13.00 for mikropuslinge og puslinge(der olieres før
Semifinalen). Finaler spilles umiddelbart efter semifinalen.
Ca. kl. 14.30 spiller junior og ynglinge. (der olieres før Semifinalen).
Finaler spilles umiddelbart efter semifinalen.
De 4 højest scorende i hver række efter de indledende resultater samt
kvartfinalerne, kvalificerer sig til Semifinalen.
Der spilles 2 spillere på hver bane - 2 serier AM med højeste keglefald
Kamp 1: Nr. 1 mod nr. 4 Vinderen går videre til A-Finalen

Kamp 2: Nr. 2 mod nr. 3 Vinderen går videre til A-Finalen
Taberne får alle en Bronzemedalje.
Finale

De to vindere af Semifinalerne mødes i en Finale – 1 spiller på hver bane,
hvor det højeste samlede keglefald over 2 serier AM vinder Guldmedalje.
Taber vinder sølvmedalje.

Ens keglefald:

I tilfælde af ens samlet keglefald i finalerne spilles roll-off, hvor begge spillere
spiller ét slag mod ti kegler. Spilleren med det højeste keglefald efter roll-off
vinder. I tilfælde af ens keglefald efter roll-off gentages proceduren indtil en
vinder er fundet.

Medaljeoverrækkelse:

Der vil være medaljeoverrækkelse umiddelbart efter finalen. Ca. kl. 16

Pris:

Prisen for deltagelse er kr. 200,00 pr deltager. Mikropuslingene skal dog kun
betale kr. 150,00 .
Betalingen kan ske via betalingsmodul på DbWf’s hjemmeside

Double:

For at kunne spille double, SKAL begge spillere på et hold være i samme
aldersgruppe, enten mikropuslinge, puslinge, juniorer eller ynglinge og af
samme køn.
I tilfælde af ens keglefald i doubledisciplinen, vil holdet med den højeste
sidste serie, blive placeret højest. Herefter højeste næstsidste serie osv.

Overnatning:

Vi arbejder på en løsning på dette. Der ligger et bed and breakfast lige ved
siden af bowlinghallen. Det forventes færdigbygget medio januar. Vi afventer
priser. Det forventes at der kan tilbydes værelser med Plads til 2-3 personer.
Prisniveau forventes ikke at være meget højere end normalen på 50 kr. pr.
person.
Alle klubber har ansvar for at medsende minimum én leder pr. 8 spillere.
Sker dette ikke skal der træffes aftale om opsyn med ledere fra andre klubber.

Bespisning:

Tilbud på fortæring lørdag aften, søndag morgen og søndag middag. Pris kr.
180 kr.pr. person for hele pakken.

Bestemmelser:

o
o
o
o
o
o
o

Der spilles i godkendt klubdragt.
Der spilles efter Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler.
Scoresedler skal være indløst 30 min før starten.
Der skal forvises medlemskort
Der vil være 10 min. opvarmning.
Der føres ikke manuel slagseddel.
I tilfælde af EDB-nedbrug, startes serien forfra. Dette gælder
alle implicerede spillere.
o Ved udeblivelse uden skriftligt afbud opkræves startgebyret.

Vi gør dig opmærksom på, at når du deltager i dette stævne giver du tilladelse til, at vi opgiver navn og
klub i resultatlisten.
Tilmelding: Senest søndag d. 22/12-2017 Kun tilmelding igennem klubber. Venligst respekter dette, det
letter administration ved evt. flytninger.
Det sker via bowlingsport.dk
Til:

Ole S- Kristensen
(+45) 2526 0505

På tilmeldingen bedes nedenstående anført:
Navn:

Klub navn:

Licens nr.:

Makker
med:

Ønsket
starttid:

Overnatning
Ja / Nej
Kr. ?,-

Bespisning
Hele pakken kr. 180,-

