Stars and Strikes indbyder hermed alle ungdomsbowlere til
breddestævne
i
Bowl`n´ Fun, Horsens
Strandkærvej 87, 8700 Horsens
Lørdag den 21. marts 2015
Vi starter kl. 9.30 og forventer at der er præmieoverrækkelse kl.
13.00
Startgebyr: kr. 100,00 for 4 serier
Der olieres inden starten,
Der er max 3 spillere på hver bane
Der er max. plads til 48 deltagere
Stævnet er godkendt af DBwF/JBU som snittællende ungdomsstævne.
Der spilles efter DBwF’s regler og i godkendt klubtrøje.
Man skal have licens i DBwF for at deltage til stævner.
Proportioner:
Der inddeles efter snit i rækker af 5 til 6 spillere, således at man spiller
sammen med andre med ca. samme snit. – snittet pr. 1. dec. 2014 er
gældende.
Såfremt der er f.eks. 48 deltagere, vil der være 8 grupper a 6 spillere, er
der f.eks. 40 deltagere vil der være 8 grupper a 5 spillere.

Format:

Indledende runde: Der spilles 4 serier AM, hvor der i hver
gruppe gives point efter hver serie, baseret på højeste
keglefald.
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Ved lige keglefald deles pointene, dvs. nr. 2 og 3 = 7 point giver
3,5 point til hver,
Er der 2 spillere der har ens point, så er det spilleren med
højest keglefald, der placeres højest.
Gruppefinale:
De 3 spillere med højeste point-totaler i hver gruppe går videre
til en gruppefinale, hvor der spilles om Guld-Sølv-Bronze over 1
serie AM.
I tilfælde af ens keglefald, vil den der går videre med flest point
fra indledende runde, blive placeret højest.

Til dem, som ikke går videre til gruppefinalen, vil der være en lille
erindringsgave ☺.

Alle serier er snittællende.
Tilmelding kan ske på mail til: malene-karsten@stofanet.dk og
tilmeldingsfristen er d. 23/2-2015 – og det vil være efter ”FØRST TIL MØLLE”
princippet ! (Navn, Klub, Licensnr. Snit – husk det!!!!)
Betaling for starter (gerne samlet fra klubben) til Stars and Strikes
kontonummer: regnr. 1685 konto 3225031885 ( skriv klub/antal deltagere eller
navn på spiller) skal være indbetalt senest den 1. marts 2015.

Indbydelse, startliste og resultatliste kan ses på www.JBwU.dk
Med sportslig hilsen
Jydsk Bowling Union - Region 4
Stævneleder: Allan Mortensen, Troels Jacobsen og Malene Hansen

