Inbjudan till 3-manna DM 2019 - 2020
Upplands Bowlingförbund inbjuder tillsammans med UBC 90 och Fyrishovs
Bowlinghall in distriktets samtliga bowlare med Rikslicens att tävla i
distriktsmästerskapen för 3-mannalag säsongen 2019–2020
Kvalhall:

Fyrishovs Bowlinghall

Kvaldag:

9 november 2019 - starttider klockan 14:00 (ej kl 10:00)
10 november 2019 - starttider klockan 10:00 och 14:00 (reservstart)
Förbehåller oss rätten att flytta lag från en start till en annan om det är
färre än 4 lag anmälda.

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.
Oljeprofil: Kvalet spelas på den oljeprofil som kommer ligga vid 3-manna SM
finalerna på Bowl-o-Rama och Fyrishovs Bowlinghall.
Anmälan: Görs via e-post (webbredaktor.ubf@gmail.com) senast 31 oktober, vid
anmälan uppge:
● Klubb
● Namn på spelarna
● Starttid samt reservtid
Startavgift: 900 kr per lag och betalas innan start till bankgiro 5846-1765 uppge
klubb och antal lag.
Resultat

Resultat 3-manna DM 2019 2029

Priser:

Herrar - Placering 1 - 3, har finalplats i 3-manna SM
Damer - Placering 1 har finalplats i 3-manna SM

Lag som kvalificerar sig till 3-manna SM finalen erhåller förutom fri startavgift
reseersättning för max 1 bil per lag, samt övernattning, givetvis delar vi ut
medaljer till topp tre och det görs som vanligt på årsmötet i juni 2020.
Finalerna för 3-manna SM spelas över två finalsteg.
Kvartsfinalerna och semifinalerna spelas 1 - 2 februari 2020
Herrarna spelar kvarts- och semifinal på Bowl-o-Rama, Stockholm
Damerna spelar kvarts- och semifinal i Fyrishovs Bowlinghall,
Uppsala. Finalen spelas i Boden i samband med SM Veckan i
Luleå/Boden 28 mars 2020.
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