ST Viborg
Indbyder hermed til

Breddestævne for ungdomsspillere

Bowlinghallen Viborg
Tingvej 2, 8800 Viborg

Lørdag den 19. marts 2016

Indledende start kl. 10.00 og herefter finalespil.
Forventet præmieoverrækkelse ca. kl. 13.00

Startgebyr 100 kr. for 4 serier.
Medaljer til alle
Max. antal deltagere er 42

Stævnet er godkendt af DBwF som snittællende ungdomsstævne.
Der spilles efter DBwF’s regler og i godkendt spilletrøje.
Man skal have licens i DBwF for at deltage i stævnet.

Proportioner
Der inddeles efter snit i rækker af 5-6 spillere, så man spiller sammen med andre med ca. samme snit.
Snittet pr. 1. december 2015 er gældende (uanset antal serier). Hvis ikke der er spillet serier i denne periode tages
snit fra eventuel tidligere periode.

Format
Der spilles indledende runde med 4 serier AM, hvor der i hver runde gives point efter hver serie, baseret på højeste
keglefald.
Nr. 1

6 point

Nr. 2

5 point

Nr. 3

4 point

Nr. 4

3 point

Nr. 5

2 point

Nr. 6

1 point

Hvis 2 spillere har samme keglefald i en serie, deles pointene – f.eks hvis samme keglefald til nr. 1 og 2 gives 5,5
point til hver.
Hvis 2 spillere har samme antal point efter 4 serier, bliver spilleren med højest samlet keglefald placeret højest. Hvis
2 spillere har samme point og samme keglefald, vinder højeste sidste serie.

Finaler
Efter de 4 indledende serier spiller de 2 spillere med flest point i hver gruppe finale om pokaler over 1 serie AM.
Hvis der er ens keglefald i finalen, bliver spilleren med højest keglefald fra indledende runde placeret højest.

Tilmelding og betaling
Tilmelding efter ”først til mølle” til Jens Ole Klemmensen på JOK@danskrevision.dk
Ved tilmelding bedes noteret klub, navn, licensnummer og snit.
Tilmeldingsfrist 11/3 2016
Betaling senest 11/3 2016 til konto 7670 5553792
Startliste og resultatliste kan ses på st-bowling.dk
Stævneleder: Jens Ole Klemmensen

