Hvordan tilmelder vi os?
Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 åbner vi for tilmelding på vores hjemmeside http://www.bowlingsport.dk.
Al tilmelding og betaling foregår online på DBwFs hjemmeside.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 13. marts 2015. Jeres tilmeldinger er
bindende.
Starterne lørdag kl. 15.30 og kl. 19.00 er forbeholdt spillere, der har bestilt transport.
DBwF forbeholder sig derfor retten til at flytte spillere fra en ønsket start til en anden
start, i så tilfælde vil spilleren kontaktes og der vil kunne meldes afbud hvis den anviste
starttid ikke ønskes.
Derefter vil DBwF forsøge at tildele resterende starttider til dem med den længste transporttid og efter tilmeldingstidspunkt.
Har I spørgsmål så skriv til: Helle Sørensen på e-mail: ungdomsleder@bowlingsport.dk
Endelig startliste offentliggøres på DBwF’s og FBWU’s hjemmesider ultimo uge 12 - 2015.
Hvordan betaler vi?
Efter registreret tilmelding modtager I information om betaling. Betalingen skal gennemføres med betalingskort og sidste frist for betaling er fredag den 13. marts 2015.
Hvad skal vi ellers vide?
•
I skal huske at medbringe jeres medlemskort, for det skal fremvises inden start
•
I skal huske, at I skal spille i jeres klubdragt
•
Der kan blive udført kuglekontrol
•
Hvis du selv tilmelder dig og ønsker overnatning på skolen, skal du oplyse hvilken
leder som er ansvarlig for dig
•
Husk at medbringe sovepose og liggeunderlag, hvis du skal sove på skolen
Sjov og hygge
I år vil Team Mikkel sørge for, at der er andre sjove aktiviteter både i og udenfor bowlinghallen, som du kan deltage i, når du ikke spiller bowling.

UngdomsUdvalget glæder sig til at gøre dette UDM helt
særligt og rigtig sjovt for dig og dine bowlingvenner :-)

Dansk mesterskab i bowling for
mikropuslinge, puslinge, juniorer og ynglinge

Trinfinale:

For alle kategorier gælder, at nr. 4 møder nr. 3 i en serie. 		
Vinderen af denne kamp møder nummer 2 i en serie, og vinderen af
denne kamp møder nummer 1.
I den sidste kamp, hvor nummer 1 indtræder, spilles der bedst over
to serier (samlet keglefald).

Danmarks Bowling Forbund indbyder i samarbejde med Fyns Bowling Union alle
licenserede ungdomsbowlere til at deltage i de danske ungdomsmesterskaber
den 10-12. april 2015 i Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense
Der konkurreres i følgende kategorier:
Mikropuslinge (født. 01.07.04 eller senere)
Puslinge (født 01.07.02 eller senere)
Juniorer (født 01.07.99 til 30.06.02)
Ynglinge (født 01.07.96 til 30.06.99)

De 4 højest scorende efter indledende og semifinale i puslinge-,
juniorer- og ynglinge-kategorien, spiller trinfinale.

I tilfælde af uafgjort i trin-finalen spilles der ny 9. og 10. rude.
Trinfinale
mikropuslinge

Hvornår spiller vi?
Fredag 10. april:
Indledende runde kl. 17.30.
Såfremt der er mere end 221 deltagere, vil der blive en ekstra start
fredag, således starterne bliver kl. 16.30 og kl. 20.00
Lørdag 11. april:

Indledende runder er kl. 8.30, kl. 12.00, kl. 15.30 og kl. 19.00

Søndag 12. april:

Semifinaler - junior drenge og ynglinge piger/drenge
Semifinaler - puslinge piger/drenge og junior piger
Trinfinaler for mikropuslinge				
Trinfinaler - Puslinge, juniorer og ynglinge			

kl. 08.30
kl. 11.15
Kl. 11.15
kl. 13.45

Banebehandling sker før hver start, før hver semifinale og før finalen.

Hvordan spiller vi?

Indledende runde:
Puslinge, junior og ynglinge spiller 6 serier AM.
Mikropuslinge spiller 4 serier AM.

De 4 højest scorende mikropuslinge i henholdsvis pige og 		
drenge-rækken spiller på samme måde som øvrige trinfinaler.
For mesterskabet i 2-mandshold tæller udelukkende resultatet fra
indledende runde.

Medaljeoverrækkelse
Vil foregå umiddelbart efter trinfinalerne - ca. kl. 14:45
Hvad koster det?
Startgebyr mikropuslinge
Startgebyr øvrige		
Pakketilbud til spiller- mikropuslinge
Pakketilbud til spiller- øvrige
Pakketilbud til spiller u/transport -mikropuslinge
Pakketilbud til spiller u/transport -øvrige
Pakketilbud til leder
Pakketilbud til leder u/transport
Pakketilbud til supporter

100,150,400,450,275,325,325,200,450,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.		
kr.

DBwF’s tilskud er fratrukket ovennævnte priser.

Ved lighed i stillingen, er højeste resultat i sidste serie gældende, dernæst næstsidste serie
osv. Dette gælder for alle kategorier.

Hvad indeholder pakketilbuddet?
•
Startgebyr
•
Transport arrangeret af DBwF
•
Overnatning på lokal skole
•
Fortæring lørdag aften, søndag morgen og søndag middag

I tilfælde af, at afbud til semifinalen modtages inden kl. 21 lørdag aften, vil der blive
suppleret op.

Spillerne med pakketilbud bliver, med tilskud fra DBwF, transporteret i tog eller bus til
spillestedet. Transporten koordineres af DBwF.

Semifinaler:

Hvor mange ledere skal der med?
Klubberne skal selv sørge for 1 leder pr. 8 deltagere, lederen kan også købe pakketilbud.
Hvor mange supportere er der plads til i bussen?
Supportere kan deltage i det omfang der er plads i busserne.

Det er besluttet at Mikropuslinge spiller kl. 15.30, da det er mest hensigtsmæssigt at samle dem, der kun spiller 4 serier i én start.

8 højest scorende piger og 12 højest scorende drenge, i puslingejunior- og ynglingerækken, spiller 4 serier AM.
Resultat fra indledende runde tages med i semifinalen.

