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Odense Bowlinghal indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere &
Ung seniorer til ungdoms Ranking stævne.
Proportioner: Der spilles 6 serier AM.
Der spilles indledende i én puslingerække, en pige- og drengerække for hhv. junior
og ynglinge og en samlet ung seniorrække. Puslinge og ung senior piger få tildelt 8
point pr. spillet serie.
For at åbne en række, skal der være mindst 8 tilmeldte. Såfremt dette ikke er
tilfældet, vil piger og drenge blive slået sammen i én række og piger vil få tildelt 8
point pr. spillet serie.
I tilfælde af samme score gælder reglen om sidste højeste serie.
Starttider:
Lørdag den 17/9-2022 kl. 9.00 - kl. 12.30 - kl. 16.00 – kl. 19.30
Starterne kl. 12.30 og 16.00 er forbeholdt entries.
Der kan max forhåndsbookes 1 entry og 1 re-entry. Der kan max. spilles 3 entries.
Semifinaler følger umiddelbart herefter, når der er olieret
Der olieres inden hver start.
Startgebyr:
Puslinge
Juniorer
Ynglinge
Ungsenior

200 kr.
250 kr.
250 kr.
250 kr .

Re-entry
Re-entry
Re-entry
Re-entry

175 kr.
175 kr.
175 kr.
175 kr.

SEMIFINALE & FINALE
Semifinale: søndag den 18/9-2022 kl. 10.00
Der spilles semifinale efter følgende proportioner:
De 6 højst scorende - fra hver række – efter indledende runde,
spiller semifinale, over 4 serier. Spillemåde AM.
Der følger kegler med fra indledende
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De 4 højst scorende spillere går videre til finale.
I tilfælde af samme score gælder reglen om højeste sidste serie.
Finalen: spilles umiddelbart efter oliering efter semifinalen.
Alle deltagerne spiller 1 serie AM og laveste spiller ryger ud. Dette fortsættes indtil
vinderen er fundet.
I tilfælde af manglende afgørelse spilles ny 9-10 rude til afgørelsen er fundet.
I tilfælde af afbud til semi- og finale suppleres op.
I tilfælde af udeblivelse til semi- og finale suppleres ikke op.
PRÆMIER:
Der vil være pokaler til vinderen i de forskellige rækker, samt pengepræmier til alle
deltagere i finalen ( 1-4 ).
Der kan udleveres et diplom med navn og personlig scores, såfremt dette ønskes.
PRÆMIEOVERRÆKKELSE:
Umiddelbart efter finalen.
BESTEMMELSER:
I forbindelse med tilmelding, oplyses: navn, klub, medlemsnr., række og
Starter.
Der skal spilles i klubdragt.
Tilmeldingen senest:
D. 9 September 2022 med indbetaling af startgebyr på konto: 6865 1017029
Tilmelding sendes til: eventyr@odensebowlinghal.dk med angivelse af navn, klub
Spørgsmål kan rettes til: Søren Aahman på mobilnr: 26 45 46 23
Stævnet er godkendt af Danmarks Bowling Forbund som snittællende stævne, og er
godkendt af DBwF’s Børn og Unge gruppe som rankingstævne.
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