FYNS KEGLE UNION
REGLER FOR FYNSMESTERSKABER
Fynsmesterskaber individuelt spilles for piger (små/store), drenge (små/store),
Herrer/Damer, Old Girls/Boys og Veteran M/K. Der spilles i puljer i hver række.
Juniorer med ca. 10 deltagere i hver pulje.
Herrer/Damer med ca. 25 deltagere i hver pulje.
Veteraner M/K med ca. 10 deltagere i hver pulje.
Inddelingen foretages efter spillernes gennemsnit og tidligere placering ved FM.
Vinderen er det højeste resultat i hver række, uanset i hvilken pulje det er opnået.
Resultaterne fra de forskellige anlæg lægges sammen for den endelige placering.
Herrer/Damer, Old Girls / Boys, Veteran M/K og Junior dreng/pige spiller alle 360
slag - husk 5 prøveslag. Der spilles 15 slag i venstre og 15 slag i højre side på hver
bane.
Fynsmesterskab for Herrer/Damer – her gælder følgende:
De 5 højeste resultater for damer og de 7 højeste resultater for herrerne er selvskrevne
deltagere ved de Danske Mesterskaber for Herrer/Damer.
Den 6. dame og den 8. herre udtages af FKU’s spilleudvalg senest 1 måned før de
individuelle Danske Mesterskaber.
Fynsmesterskab for Old Girls / Boys – her gælder følgende:
De 3 højeste resultater for damer og de 5 højeste resultater for herrerne er deltagere
ved de Danske Mesterskaber for Old Girls/Boys.
Herrerne skal være fyldt 45 år og damerne 40 år for at deltage.
Skæringsdatoen er dagen hvor mesterskabet afholdes.
Fynsmesterskab for Veteraner M/K – her gælder følgende:
De 3 højeste resultater for damer og de 5 højeste resultater for herrerne er deltagere
ved de Danske Mesterskaber for Old Girls/Boys.
Det højeste efterfølgende resultat for henholdsvis damerne og herrerne, uanset om det
er Old Girls/Boys eller Veteraner, udtages ligeledes til deltagelse ved DM.

Dette gælder for alle ovenstående rækker:
FKU’s spilleudvalg kan ekstraordinært udtage spillere, der ikke har deltaget ved
mesterskaberne, hvis udvalget finder det sportsligt relevant og der samtidig ikke er

nok spillere at udtage i den pågældende række. Dog skal grunden til manglende
deltagelse ved FM meddeles FKU’s spilleudvalg inden mesterskabernes start.
Eksempler individuelt:
Vælter en spiller fra Odense og en fra Nyborg det samme antal kegler efter de tre
runder, placeres spilleren med det højeste resultat i Middelfart på den bedste plads.
Vælter to spillere fra Nyborg det samme antal kegler efter de tre runder, placeres
spilleren med det samlede højeste resultat i Odense og Middelfart på den bedste
plads.
Vælter en spiller fra Middelfart, en spiller fra Odense og en spiller fra Nyborg det
samme antal kegler på alle tre anlæg, afgøres placeringen vha. kegleendetal, hvor det
sidste slag på hver side på alle tre anlæg afgører placeringen/rækkefølgen.

Man tilmelder sig til den kategori, man ønsker at deltage i, men for at deltage ved de
individuelle danske mesterskaber skal følgende aldersgrænser overholdes.
Aldersgrænser:
Aldersgrænser:

Junior, små:
Junior, store:
Herrer/Damer:
Old Girls :
Old Boys :
Veteraner D:
Veteraner H:

8-18 år
10-18 år
18 - år
40-54 år
45-59 år
55 - år
60 - år

Fynsmesterskab for MIX-PAR – her gælder følgende:
De 4 højeste resultater for par er deltagere ved de Danske Mesterskaber for Mix-Par.
Kan et af de 4 par ikke deltage til DM, deltager parret med 5. højeste resultat i stedet.
Hver spiller skal som minimum afgive 75 slag. Der spilles over 4 baner, med 25 slag
i venstre og 25 slag i højre side på hver bane, i alt 200 slag.

Pokaler:
Alle FKU pokaler er efter Repræsentantskabsmødet 1999 gjort evigt vandrende!

Fyns Kegle Union – spilleudvalget

