Vestudvalget aktivitetsteam Fyn indbyder til
Vest regionalmesterskab – Mix double
for klubber på Fyn, Ærø og Langeland
lørdag d. 06. april 2019 kl. 10:00 I Odense Bowlinghal og Simgolf Center
Deltager:
Mesterskabet er for atleter, der har licens i en bowlingklub, med hjemmebane på Fyn, Ærø eller Langeland
Pris: 500 pr. mix double.
Indledende:
Der spilles 6 serier AM pr. atlet
Serierne er snittællende
Der spiller efter DBwF´s gældende spilleregler
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
Højeste snit bestemmer hvilken klasse man spiller i
Snit pr. 1/12 er gældende
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
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

Medaljer:
(Alle klasser)
✓ Nr. 1 guldmedalje
✓ Nr. 2 sølvmedalje
✓ Nr. 3-4 bronzemedalje
Tilmelding:
Betaling:
Spørgsmål:

Senest søndag d. 24. marts 2019 via DBwF Vest hjemmeside.
Senest d. 24. marts 2019 via DBwF Webshop. Tilmelding er bindende.
Ved mange tilmeldinger forbeholdes ret til at lave en start mere.
Leif Ottosen, mobil 30 34 38 02 eller mail: bowlingfynleif@hotmail.com
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