Välkommen till Mixed-DM 2009/2010
på Perfect Strike Brännkyrka
Perfect Strike Brännkyrka och Stockholms Bowlingförbund bjuder in distriktets bowlare med
rikslicens att tävla om Mixed-DM-titeln säsongen 2009/2010.
Kvalhall:

Perfect Strike Brännkyrka, Tellusborgsvägen 10, Hägersten.

Starttider: 6-7/3 10:00, 13:00
11/3 20:15
25/3 20:15
1/4 16:00
2/4 12:00
3-5/4 10:00, 13:00
8/4 20:15
10/4 14:00
Arrangören förbehåller sig rätten att lägga till och ta bort starttider mellan första och sista starttid.
Spelsätt:

Kvalet spelas över 12 serier Scotch Double med ett par per bana. Damen påbörjar varje
ny serie. Banförflyttning sker efter varannan serie.

Klasser:

A: Par med sammanlagt dyn. hcp 36* eller mindre
B: Par med sammanlagt dyn. hcp 37* eller mer(tävlar även i A-klassen)
Junior: Båda spelarna är födda efter 1988-01-01(tävlar även i A-klassen,
om paret har sammanlagt dyn. hcp 37* eller mer tävlar man även i B-klassen)
*= Per den 20/1 2010

Anmälan: Sker numera på internet: www.dm.stbf.se
Eller per telefon till hallen på 08 - 19 97 10
Anmälan är bindande. Det betyder att spelarna är skyldiga att erlägga startavgift för uteblivande
från bokad starttid. Spelarna är själva skyldiga att ta reda på om de är kvalificerade för finalspel.

Startavgift: 600 kr/lag för A-klasspar
500 kr/lag för B-klasspar
400 kr/lag för Juniorpar
Final:

Söndagen den 11/4-2010 kl. 18:00
De 8 bästa paren totalt till final!

Finalspel: Finalen spelas med matchspel där alla par möts 1 gång inbördes över 2 ser EU.
Varje match spelas på ett banpar med en serie/bana. Vunnen serie ger 1 poäng och
högsta slagning över bägge serierna 1 poäng. Vid lika slagning delas poängen.
Det lag med högst poäng när samtliga matcher spelats blir distriktsmästare i Mixed.
Vid lika poäng spelas en avgörande serie.
Priser:

1:a pris: Varsin fri start i valfri Super Six-tävling.
2:a pris: Fri start i Mixed-SM 2010 samt 500 kr i bowlingcheckar.
3:e pris: Fri start i Mixed-SM 2010
Samt pokaler och medaljer.

NYHET:

De 3 bästa juniorparen samt de 3 bästa B-klassparen erhåller pokaler och medaljer.

Stockholms Bowlingförbund och Perfect Strike Brännkyrka
önskar Er varmt välkomna!

