Øst Mesterskab Oldies
World Cup Hallen

STARTTIDER
1. Lørdag 16. februar kl. 09.00
2. Lørdag 16. februar kl. 13.00
3. Lørdag 16. februar kl. 17.00

16. – 17. Februar 2019

Danmarks Bowling Forbund Øst Udvalg indbyder til
Øst Mesterskab Oldies i samarbejde med World
Cup Hallen og Rødovre Aktivitetsteam.
Hvem kan deltage:

STARTGEBYR:
DKK 300,00. pr. atlet.

BETALING:
Betales sammen med tilmelding.

Øst Mesterskabet er åbent for danske statsborgere bosat i Danmark, danske statsborgere bosat i udlandet og udenlandske statsborgere bosat i Danmark, med licens under Danmarks Bowling Forbund Øst Udvalg og som opfylder spillereglernes § 40 stk. 1.2.2

Indledende:
TILMELDING:
Åbner den 4. januar 2019.
Tilmelding er bindende.

Der spilles 6 serier AM indledende.
Mesterskab i Doubler afgøres efter indledende.
Banebehandling før hver start.

Tilmeldingsfrist den 25. januar 2019.

Finale:

Tilmelding via bowlingsport.dk

De 12 bedste herrer og 8 bedste damer går videre til kvartfinalen
(indledende score medtages).

OLIEPROFIL:
Offentliggøres 14 dage før 1. start.

Finalerne spilles søndag den 17. februar 2019.
Kvartfinaler kl. 09.00
Finaler spilles kl. 13.00
Der henvises i øvrigt til propositionerne samt bestemmelser for
mesterskaber på bowlingsport.dk.
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Øst Mesterskab Oldies

Propositioner

Indledende:
 Der spilles 6 serier AM pr. atlet.
 Der spilles i 4 rækker Single og 2 rækker Double.
 Dame 1 består af damer til og med det fyldte 59 år.
 Herrer 1 består af herrer til og med det fyldte 59 år.
 Dame 2 består af damer fyldt 60 år og derover.
 Herrer 2 består af herrer fyldt 60 år og derover.
 Dame Double består af alle damepar.
 Herrer Dobler består af alle herrepar.
 Doubler afgøres efter indledende resultat.
Kvartfinale Herrer:
 De 12 bedste herre fra indledende i hver række, går videre til semifinalen.
 Der spilles 6 serier AM pr. atlet, scoren fra indledende overføres til kvartfinale.
 De 4 bedste herrer fra hver række, efter indledende og kvartfinalen, totalt 12 serier (6+6) går videre
til finale spillet.
Kvartfinale Damer:
 De 8 bedste damer fra indledende i hver række, går videre til kvartfinalen.
 Der spilles 6 serier AM pr. atlet, scoren fra indledende overføres til kvartfinale.
 De 4 bedste damer fra hver række, efter indledende og semifinalen, totalt 12 serier (6+6) går videre
til finale spillet
Finale Spillet:

 Seed bevares gennem alle trin. Skulle nr. 1 tabe kamp 1 og vinde kamp 2, vil nr. 1 stadig have højest
seed i finalen.
 Alle trin (undtagen Guldfinalen) spilles bedst af 1 serie.

 Guldfinalen afgøres således:
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a. 1 seed vinder serie 1
–
Vinder 1. seed.
b. 2 seed vinder serie 1 og taber serie 2
–
Vinder 1. seed.
c. 2 seed vinder serie 1 og serie 2
–
Vinder 2. seed.
 Der spilles ikke om bronze. Der uddeles 2 bronzemedaljer.
TIE:
 I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det atleten, doublen med den højest score i
sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv.
 I tilfælde af ens keglefald i finale spillet, spilles en ekstra rude til en vinder er fundet.
Medaljer Single (gældende for alle 4 rækker):
1. DBwFs Guldmedalje.
2. DBwFs Sølvmedalje.
3. DBwFs Bronzemedalje (2).
Medaljer Double (gældende for begge rækker):
1. DBwFs Guldmedalje.
2. DBwFs Sølvmedalje.
3. DBwFs Bronzemedalje.
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