Inbjudan till 3-manna DM 2012-2013
Stockholms Bowlingförbund och Sollentuna Bowlinghall bjuder in distriktets samtliga bowlare
med rikslicens att tävla om distriktsmästartiteln för 3-mannalag säsongen 2012-2013.
Kvalhall:

Sollentuna Bowlinghall

Starttider*:

3/12 kl. 20:15
30/12 kl. 10:30
5/1 kl. 13:00

5/12 kl. 20:15
3/1 kl. 20:15
6/1 kl. 10:00

12/12 kl. 19:30
4/1 kl. 12:00

17/12 kl. 20:15
5/1 kl. 10:00

*Arrangören förbehåller sig rätten att ändra starttiderna. För aktuella tider se www.dm.stbf.se.

Spelsätt:

Kvalet spelas över 12 serier Bakers med 2 serier per bana och därefter förflyttning till nästa
bana. En namngiven reserv disponeras fritt och kan sättas in efter varje färdigspelad serie.
Byte av spelordning får ske inför varje ny serie. För att kvalificera sig för B-klassen måste laget
ha spelare som per den 3 december sammanlagt har 57 p(herrar) eller 78 p(damer) i dyn.hcp i
ALLA serier. För juniorklassen gäller att alla spelare i laget måste vara födda tidigast 910101.

Anmälan*:

Via www.dm.stbf.se eller ring till hallen på tel. 08-96 46 46.
*Anmälan är bindande. Det betyder att spelarna är skyldiga att erlägga startavgift om de uteblir från bokad starttid.
Spelarna är själva skyldiga att ta reda på om laget är kvalificerat för finalspel.

Startavgift:

A-klassen 600 kr per lag
B-klassen 450 kr per lag (minst totalt dyn. hcp 57 för herrar och 78 för damer, spelar även i A)
Juniorlag 300 kr per lag (alla spelare måste vara födda 910101 eller senare, spelar även i A)

Semifinal:

För A-herrar placering 5-12 i kvalet. Torsdagen den 10 januari kl 20:00.

Final:

Damer: Tisdagen den 15 januari kl 19:30. Åtta lag från kvalet!
Herrar: Onsdagen den 16 januari kl 19:30. Fyra lag från kval + fyra från semi!

Finalspel:

Finalerna spelas i matchspel där alla lagen möts 1 gång inbördes. Varje match spelas på ett
banpar med 1 serie per bana. Vunnen serie ger 1 poäng och högsta slagning över bägge
serierna 1 poäng. Vid lika slagning delas poängen. Det lag som har högst poäng när samtliga
matcher spelats blir distriktsmästare. (Vid lika resultat sker avgörande spel över 1 serie.)

Priser:

Herrar: Placering 1-6 Fri startavgift samt betald resepott i 3-manna SM 2013
Damer: Placering 1-4 Fri startavgift samt betald resepott i 3-manna SM 2013
Och såklart fina pokaler och medaljer till placering 1-3!
De 3 bästa juniorlagen och de 3 bästa lagen i B-klassen, pojkar/herrar respektive flickor/damer
erhåller pokaler och medaljer. De deltar även i herr- respektive damklass.

Stockholms Bowlingförbund och Sollentuna Bowlinghall hälsar Er välkomna!

