INDBYDELSE | DM SINGLE/DOUBLE 2020
WORLD CUP HALLEN

STARTTIDER
1) Fredag d. 8. maj kl. 08.30
2) Fredag d. 8. maj kl. 13.15
3) Fredag d. 8. maj kl. 18.00
4) Lørdag d. 9. maj kl. 08.30
5) Lørdag d. 9. maj kl. 13.15
6) Lørdag d. 9. maj kl. 18.00
STARTGEBYR
Kr. 400,‐ pr. atlet
BETALING
Senest den 25. april
via forbundets webshop
TILMELDING
Åbner 16. marts 2020 kl. 18.30
Ved a ud, uanset grund,
modtaget e er d. 25. april
refunderes startgebyr ikke.

8. l 10. maj 2020

Danmarks Bowling Forbund indbyder l
DM Single/Double i samarbejde med
World Cup Hallen d. 8. l 10. maj 2020.
Hvem kan deltage:
Deltagelsen i konkurrencen om Danmarksmesterskabet for single og
double står åben for danske statsborgere bosat i Danmark, danske
statsborgere bosat i udlandet og udenlandske statsborgere bosat i Dan‐
mark der har ak v licens under DBwF

Indledende:
Banebehandling før hver start | Der spilles 8 serier AM pr. atlet
Der er herudover 4 bredderække for herrer og damer
Dame 2 for atleter med >145 og <176 i snit og Dame 3 for atleter med 0‐145 i snit
Herre 2 for atleter med >159 og <181 i snit og Herre 3 for atleter med 0‐159 i snit
Disse 4 rækker afgøres e er indledende 8 serier
(der deltages stadig i den generelle kvalifika on l kvar inalerne)
Double konkurrencen afgøres e er de 2x8 indledende serier.
(når man lmelder en double deltager hver atlet automa sk også i single konkurren‐
cen).

En start afvikles når der er minimum 12
lmeldte atleter. Lokale atleter opfordres
l at vælge start 1, 3, 4 eller 6.

Kvar inaler:

Finalespillet afvikles søndag d 10. maj ‐
info findes på lmeldingssiden.

Der spilles 8 serier AM pr. atlet
Score fra indledende overføres l kvar inalen

De 24 bedste herrer samt 16 bedste damer fra indledende går videre l
kvar inalerne.

Olieprofil:
Oﬀentliggøres sam dig med
lmeldingen åbner.
Yderligere info:
Proposi oner og
bestemmelser findes
på bowlingsport.dk
Ansvarlig:
DM Udvalget
Kim T. Andersen

