
 

 

 

Propositioner: 

Rankingstævnet (UR5) er snittællende samt godkendt af DBwF. Der skal spilles i godkendt klubdragt. 

Kvalifikation: Der spilles 6 serier AM for kategori 1, 2, 3 og 4. 

 Der skiftes bane efter hver 2. serie, hvor man rykker et banesæt til højre.  

Finale.  

Kl. 11.00 – Step 1:  Placering nr. 2-8 i kategori 2 og 4 fra indledende runder + den højeste Turbo serie 

(Kategori 2 og 4) 10 min. opvarmning - derefter spilles 4 serier AM 

 Scoren fra indledende runde tages ikke med, der startes fra scratch.  

 

Kl. 13.00 – Step 1:  Placering nr. 2-8 i kategori 1+3 fra indledende runder + den højeste Turbo serie 

(Kategori 1 og 3) 10 min. opvarmning - derefter spilles 4 serier AM 

 Scoren fra indledende runde tages ikke med, der startes fra scratch.  

 

Kl. 15.15 – Step 2:  Nr. 1 fra indledende runde + top 3 fra step 1 i hver kategori 

 10 min. opvarmning - derefter spilles eliminerings spil - 3 serier AM 

 Den spiller som ikke bliver slået ud i eliminerings spillet er  ”Vinder af BKO Masters 2020” 

 

 Præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalerne. 

  

 

Diverse – Regler: 

 

 300 serie: 

 Præmien på 1.000 kr. udbetales til den første som laver en 300 serie. 

 

 Indledende Runde: 

 Placering nr. 1 efter de indledende runder er spillet går direkte videre til finale step 2 

 Placering nr. 2-8 efter de indledende runder er spillet går videre til finale step 1 

 Den bedste Turbo serie (serie nr. 6) går videre til finale step 1 *)  

 I tilfælde af ens keglefald afgøres det på den sidste serie spillet - nr.6, derefter nr. 5 osv. 

herefter vil der blive spillet et skud (Roll off) på et helt keglesæt. 

*) I tilfælde af uafgjort Turbo serie afgøres det efter højest samlet score efter indledende runde,  

     derefter serie nr. 5 osv.  

 

Finale step 1: 

Der spilles 4 serier AM, hver kategori bytter banesæt er efter 2 serier spillet. 

Placering nr. 1-3 går videre til finale step 2 

 I tilfælde af ens keglefald afgøres det på den sidste serie spillet - nr.6, derefter nr. 5 osv. 

 herefter vil der blive spillet et skud (Roll off) på et helt keglesæt, indtil uafgjort er brudt. 

 

Finale step 2: 

 Eliminerings spil – 3 serier AM – laveste serie går ud, indtil der kun er en spiller tilbage  

 som er ”Vinder” af BKO Masters 2020. 

 I tilfælde af ens keglefald vil der blive spillet et skud (Roll off) på et helt keglesæt, indtil 

uafgjort er brudt. 

 

 

 

 


