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Västergötlands Bowlingförbund
inbjuder till

Västgöta DM
Kval i din hemmahall t o m 6/1 2019

KVALET

Till och med 6/1 2019 i respektive hemmahall. Föreningen väljer hur
kvalet spelas, dock minst tre serier. Föreningen bokar själva in sina
starter och redovisar sina kvalresultat på
http://www.vgbf-dm-1819.meriq.se/dynamic/start.asp
Föreningar med mindre än fem licensierade damer erhåller en semi
finalplats om föreningens samtliga damer kvalar.

Spelsätt

Kval i din hemmahall. Semifinal i fem olika hallar den 3 februari
2019. Finalen och ”King of the Hill” spelas på O’Learys Bowling
& Restaurang med start kl 15.00 den 3 februari.

Klasser: Damer resp. Herrar

Startavgift: 60 kr/startande i föreningskvalet. Resultat ska vara inrapporterade och betalning registrerad senast den 6 januari. Betalning
sker till bankgiro 331-5744. Kostnaden för semi- och finalspel ingår.

Redovisning: Kvalificerade spelare till semifinalspel publiceras på vår
tävlingssajt senast den 20 januari.
Antal deltagare: Föreningen får en semifinalist per fem startande i
kvalet:
5–9 starter = 1 semifinalist.
10–14 starter = 2 semifinalister.
15–19 starter = 3 semifinalister osv . . .

SEMIFINALEN

FINALEN
Söndagen den 3 februari 2019
Från kl 13.00 lunch för alla finalister.
Kl 15.00 finalspel inleds med omgång 1
plats: O’Learys Bowling & Restaurang, Skövde
spelsätt: Utslagstävling där topp fyra från damernas och topp
åtta från herrarnas semifinaler (topp två från varje) står över
första omgången
Omg. 1: 16 herrar och 8 damer spelar fyra serier där hälften
faller bort
Omg. 2: 8 + 8 herrar och 4 + 4 damer spelar fyra serier där
hälften faller bort
Omg. 3: 8 herrar och 4 damer avslutar med en karusell där en
spelare faller bort efter varje serie.

Söndagen den 3 februari 2019

Oljeprofil: Allsvenskan 44 (omoljning mellan omgång 1 och 2)

plats Damer: Trollhättans Bowlinghall kl 10.00
plats Herrar: Arena Bowl, Götene kl 10.00. Stures, Alingsås
kl 10.00. Bowlingstället, Falköping kl 10.00. Lumber & Karle, Kvänum
kl 10.00.

Priser final: 1:a pris: 3 000 kr och en SM-start
2:a pris: 1 500 kr och en SM-start
3:e pris: 1 000 kr och en SM-start
4:e pris: 500 kr
(SM-starterna är personliga och betalas ut till klubben efter
anmälan)
Segrare i finalomgång 1 & 2: SBHF-värdecheck på 500 kr
Samtliga finalister är kvalificerade till den efterföljande
”King of the Hill”-tävlingen med 5 000 kr till segraren
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Priser: Semifinalsegrare får SBHF värdecheck på 500 kr
spelsätt: Fyra serier EU spelsätt
Oljeprofil: Allsvenskan 40

Till final: De tolv bästa damerna och de sex bästa herrarna i respektive semifinalhall. Platserna till finalen är personliga och kan inte
överlåtas till annan spelare. Vid lika resultat i semifinalen är det
högsta sista serie som avgör.

KING OF THE HILL

Söndagen den 3 februari 2019 kl 19.00
plats: O’Learys Bowling & Restaurang, Skövde
spelsätt: Utslagstävling ”King of the Hill” med 5000 kr till segraren.
Kostnad: DM-finalisterna och -semifinalisterna är direktkvalificerade.
Anmälan: Sker senast kl 18.00 till tävlingsledningen

Välkommen med er anmälan!
DM-kommittén

