
 
Vasa Bowlingförbund rf  

Mästerskapstävlingar  
 
Inbjudan  
Vi bjuder in alla M-, A-, B-, C- och D-klass bowlare från Vasa Bowlingförbund rf medlemsföreningar till Vasa 
mästerskapstävlingar  i Vasa Bowlinghall under tiden ( del  I ) 20.03 - 26.03.2017, ( del II ) 27.03 - 02.04.2017. 
 
Deltagarrätt  
I Vasamästerskapen kan i Vasa Bowlingförbund rf registrerade M-, A-, B-, C- och D-klass dam- och herrbowlare 
deltaga. 
 
Spelsätt  
Individuella tävlingen för damer och herrar  
Kvaltävlingarna för damer och herrar spelas över  6 serier eu + 6 serier eu (A-mästerskapet: klasserna M, A och 
B; B-mästerskap: klasserna C och D) samt ungdomar, flickor och pojkar: 1.9.1997 eller senare födda. För 
ungdomarnas del avgörs mästerkapet direkt utan finalspel. 
 
Lagspel för damer och herrar  
Lagmästerskapen för damer spelas över 3x6 serier och 2x6 serier, herrar spelas över 4x6 serier och 2x6 serier, 
som direkt slutspel. I herrarnas par- och fyramannatävling spelas om A- och B-mästerskap, liksom i den 
individuella tävlingen. I damernas tävling spelas endast tredamstävling (klasserna M, A, B, C och D) men i 
damernas partävling både A-mästerskap (klasserna M, A och B), samt B-mästerskap (klasserna C och D). 
 
Lagmästerskapen avgöres sålunda, att fyrmanna-/tremannamästerskapen spelas 20.03 - 26.03.2017 och 
parmästerskapen 27.03 - 02.04.2017. 
 
OBS! 
Lagmedlemmarna behöver inte spela samtidigt, men hela laget bör anmälas förrän någon av lagmedlemmarna 
börjat spela. 
 
Tävlingsavgift 
Båda deltävlingarna spelas som skild pricktävling med följande avgifter: 
09.11 - 15.11.2015  6 serier eu   22 €,  16.11 - 22.11.2015  6 serier eu  22 €. 
 
Slutspelen, söndag 09.04.2017  
VKL:s FINALER 
 
klo 11.00  A-grupp kvalspelets  24 bästa spelar med kvalspelets resultat 4 s am  2 man per bana,  

12  bästa  fortsätter. 
 
ca klo 12.30 A-grupp 12 bästa fortsätter 3 man per bana 4 s am. 
 B-grupp kvalspelets 12 bästa spelar med kvalspelets resultat 4 s am 3 man per bana.  

A och B gruppens 6 bästa damer spelar med kvalspelets resultat 4 s am 3 damer per bana. 
4 bästa fortsätter från A-B grupperna. 
 

ca klo 14.30 Stegfinal  
 Herrarnas och Damernas A- ja B-gruppers  4 bästa spelar stegfinal  

4 mot 3, vinn mot 2, vinn mot 1, 1 s eu, 
  
 
ca klo 16.00 Prisutdelning  

 
MÖJLIGHET ATT SPELA  4 s am   PRICKTÄVLING  I SAMBAND MED SLUTSPELET,  5 € 

      
Priser  
Förutom Vasa Bowlingförbund rf medaljer, ges stipendier till de sex bästa i individuella mästerskapen. 
 
Tävlingsregler  
I tävlingen tillämpas FBF:s tävlingsregler. 
 
Anmälningar och reserveringar  
Anmälningar och tidsreserveringar göres till Vasa Bowlinghall, tel 3172 257. 


