Inbjudan till DM i Parabowling
Stockholms Bowlingförbunds Parakommitté och Bowl-o-Rama bjuder in distriktets samtliga
licensierade bowlare med parabehörighet till DM 2019/2020

Tävlingshall:
Starttider:
Spelsätt:

Bowl-o-Rama, Uppköparvägen 1, Årsta

Söndagen den 24 november kl. 12.30, 14.00, 15.30

Distriktsmästerskapet spelas över fyra serier utan banförflyttning. Inget finalspel. Vid lika

resultat räknas först strike, sedan spärr. Prisutdelning sker efter sista start!

Lagspel:

Samtidigt med det individuella spelet spelas distriktsmästerskap i 2-mannalag där

spelarnas individuella slagningar läggs ihop. 2-mannalag nomineras innan start och spelarna ska spela
på samma bana (med undantag för rännspelare som spelar på egen bana).

Klasser:
Dam
Herr
Ränna
Klass A snitt 125 och högre Klass A snitt 145 och högre En gemensam klass
Klass B snitt 111 - 124
Klass B snitt 125 - 144
Klass C snitt 100 - 110
Klass C snitt 105 - 124
Klass D snitt 99 och lägre
Klass D snitt 104 och lägre
Snitten låses den 15 november.
2-manna*:
Damer Klass A/B för spelare med snitt 111 och högre - Klass C/D för spelare med snitt 110 och lägre
Herrar Klass A/B för spelare med snitt 125 och högre - Klass C/D för spelare med snitt 124 och lägre
*Max en rännspelare per lag.

Startavgift: 160 kr, både för individuella starten och deltagande i 2-mannalag. (I år ingen extra kostnad
för 2-manna). Avgiften sätts in på StBf:s PG 30 40-3 senast 20 november.

Anmälan*: Sker till Gunnel Nyström senast 18 november. Lista för gruppanmälan bifogas
inbjudan. Om en klass har färre än 2 startande flyttas spelaren/spelarna till närmast högre klass.
Startande och resultat via www.dm.stbf.se *Observera att anmälan är bindande. Det betyder att
klubben är skyldig att erlägga startavgift om spelare uteblir från bokad starttid.
E-mail: gke.nystrom@gmail.com Telefon: 070-498 75 73

Priser: Segrare i varje individuell klass erhåller en fri startavgift i SM i Helsingborg 2020. Minnessak
till alla deltagare. Medaljer till placering 1-3 i respektive klass.
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