Inviter til Eventyr Single/Double og Eventyr Senior Plus
d. 05. februar 2022 kl. 9:00 og kl. 12:30
i Odense Bowlinghal og Simgolf Center
Deltager:

Stævne er for atleter, der har licens i DbwF via en bowlingklub,
med hjemmebane på Fyn, Ærø og Langeland.
Atleten skal være 15 år på spilledagen.

Pris:

280,- kr. pr. atlet for Eventyr Single/Double
270,- kr. pr. atlet for Eventyr Senior Plus
Ønsker man at deltage i både Single/Double og Senior Plus betaler man 280,- kr. for
begge dele.
Indledende:
✓ Der spilles 6 serier AM pr. atlet. Serierne er snittællende
✓ Der spilles efter DBwF´s gældende spilleregler
✓ Der er 10 minutter opvarmning
✓ Ved lighed, er højeste score i 6. serie afgørende. 5. serie osv
✓ Stævnet i double afgøres over de 6 indledende serier
✓ Stævnet i Eventyr Senior Plus afgøres over de 6 indledende serier
✓ For at deltage i Eventyr Senior Plus skal herrerne være fyldt 50 år og damerne
skal være fyldt 45 år på spilledagen
✓ Eventyr Senior Plus spilles i følgende 4 klasser
o Klasse 1 damer, alle damer fra 45 år og derover
o Klasse 2 damer, fra 60 år og derover
o Klasse 1 herrer, fra 50 til og med 64 år
o Klasse 2 herrer, fra 65 år og derover
✓ Eventyr Single spilles i 5 klasser, efter officielt snit pr. 1. januar
o Klasse 1 damer, alle damer
o Klasse 2 damer, snit fra 159 og derunder
o Klasse 1 herrer, alle herrer
o Klasse 2 herrer, snit fra 184 og til og med 170
o Klasse 3 herrer, snit fra 169 og derunder
✓ Damer 2 og Herrer 2 og 3 afgøres ud fra indledende score
✓ De 8 bedste damer og de 16 bedste herrer i klasser 1 går videre til kvartfinalen
✓ Afbud til finalen skal meddeles inden sidste start er påbegyndt, der suppleres
op til finalen ved afbud

Kvartfinale:
✓ Der spilles 4 serier AM
✓ Resultatet fra indledende runde tæller med i kvartfinalen
✓ Der er 10 minutter opvarmning
✓ De 4 bedste i hver klasse går videre til semifinalen
✓ Ved lighed er højeste 4. serie afgørende derefter 3. serie osv.
Semifinale:
✓ Kamp 1: atlet nr. 1 mod atlet nr. 4
✓ Kamp 2: atlet nr. 2 mod atlet nr. 3
✓ Der spilles 1 serie AM
✓ Der er 5 minutter opvarmning
✓ Ved lighed spilles der roll off (1 slag mod 10 kegler pr. atlet)
✓ Vinderne af hver kamp går videre til finalen, taberne får bronze
Finale:
✓ Der spilles 1 serier AM
✓ Der er en afrydning pr. atlet på begge baner i opvarmning
✓ Ved lighed spilles der roll off (1 slag mod 10 kegler pr. atlet)
✓ Vinderen får guldmedalje, taberen får sølvmedalje
Medaljer: Single klasse
Nr. 1 guldmedalje samt vandrepokal
Nr. 2 sølvmedalje
Nr. 3-4 bronzemedalje

Medaljer: Double
Nr. 1 guldmedalje
Nr. 2 Sølvmedalje
Nr. 3 bronzemedalje

Medaljer:
Single damer klasse 2
Single herrer klasse 2 og 3
Nr. 1 guldmedalje
Nr. 2 sølvmedalje
Nr. 3 bronzemedalje

Medaljer: Senior Plus
Nr. 1 guldmedalje
Nr. 2 sølvmedalje
Nr. 3 bronzemedalje

Tilmelding:

Senest d. 15. januar 2022 til Leif Ottesen,
mobil 30 34 38 02 eller staevneansvarlig@fbwu.dk
Tilmelding er bindende.
Ved mange tilmeldinger forbeholdes ret til at lave en start
mere, samt flytte starttidspunktet.

Betaling:

Senest d. 17. januar 2022
på reg. nr. 6845 konto nr. 0002014035

Stævnet er godkendt af Danmarks Bowling Forbund som snittællende stævne

