DM 2018
Norra Sveriges Bouleförbund inbjuder i samarbete med BS
Nordboulen till Distriktsmästerskap i Umeå 10-13/5. Spelplats:
Landstingshusets parkering. Mer info och karta kommer senare.
SPELPROGRAM
Torsdag 10/5
08.30. Invigning.
09.00. Spelstart mixeddubbel. Klasser: Ö, V55, V65, Jun.
Fredag 11/5
08.30. Prisutdelning mixeddubbel.
09.00. Spelstart singel. Klasser: Ö, V55, V65, Dam, Jun.
Från 14.00. Skytte kvalomgång. Klasser: Ö, V55, Dam, Jun.
Lördag 12/5
08.30. Prisutdelning singel.
09.00. Spelstart dubbel. Klasser: Ö, V55, V65, Dam, Jun.
16.00. Duellskytte.

Söndag 13/5
08.30 Prisutdelning dubbel och skytte.
09.00. Spelstart trippel. Klasser: Ö, V55, V65, Dam, Jun.
Prisutdelning trippel direkt efter tävlingens slut.
Skytte genomförs med kvalomgång med en serie och efterföljande
duellskytte.
Juniorklasserna kommer att genomföras vid tre eller fler anmälda lag
i respektive juniorklass. DM genomförs som mästerskapstävling då
minst åtta lag från två föreningar ställer upp. Distriktsstyrelsen kan
medge dispens från denna bestämmelse. (från tävlingsbestämmelser
distriktsmästerskap 2011-01-01 § 3).
Vid för få lag kan klasser slås ihop. Kort tid finns då för ändring av
lagsammansättning.
Spelform:
Pool. Beroende av antal lag kan annan spelform bli aktuell. Samtliga
grupp-/poolmatcher startar på 2-2.
Servering:
Kommer att finnas. Mer info i kommande utskick.
Frågor gällande anmälan, lottning och seedning:
Kenth Staaf: 070-6467160

Skyttekval till SM/DM:
Spelare får endast genomföra skytte i en klass och där endast skjuta
EN kvalserie. För att kvala in till SM krävs minst 17 poäng i
skyttekvalet. NSBF får endast skicka en skytt i respektive klass
(förutom eventuellt direktkvalificerade).
Seedning:
Genomförs i samtliga klasser.
Anmälan:
Görs på www.sbfonline.se senast 10 april.
Avgift:
110 kr/klass och person för seniorer och veteraner oavsett gren. 10
kr/klass för juniorer oavsett gren. Avgiften sätts in klubbvis på NSBF:s
bg 543-0640 senast 10 april. Kom ihåg att ange klubb vid
inbetalningen. Vid efteranmälan efter den 10 april är avgiften 220
kronor.

VÄLKOMNA TILL UMEÅ !

