
INDBYDELSE TIL DM FINALE 2-MANDSHOLD 5-KEGLER 2020/21 
 

DDBU indbyder hermed til DM i 5-Kegler for 2-mandshold. Turneringen afvikles efter 
følgende retningslinjer: 
 
Program:  KBK/BNV og Grøndal/CCB den 12. juni 2021 

KBK/BNV den 13. juni 2021 
 
Mødetidspunkt: Kl. 9.30 begge dage. Der mødes ind i den klub man skal spille i. 
 
Spisning:  På grund af COVID-19, kan der desværre ikke afholdes banket, men 

der vil blive serveret lidt mad i løbet af lørdagen.  
 Om søndagen kan købes mad i Grøndalscenteret 
 
Distance puljespil: 2 singlekampe til hver 70 point, 1 doublekamp til 70 point 

Hvert hold afleverer en seddel inden kampen, hvorpå det anføres 
hvem der spiller 1. single og hvem der spiller 2. single  

Distance søndag: 2 singlekampe til hver 100 point 
1 doublekamp til 100 point 
Hvert hold afleverer en seddel inden kampen, hvorpå det anføres 
hvem der spiller 1. single og hvem der spiller 2. single  

 
Point:  Der gives 3 point i en holdkamp 
  3-0 = 3 point 
  2-1 = 2 point 
  1-2 = 1 point 
  0-3 = 0 point 
 
Opvarmning: Max. 5 min inden første kamp på dagen, derefter max 3. min 
 
Seedning og spillested:

 

 
 
Dommere:  Holdene er selvhjulpne som dommere. Man kan risikere at spille en 

kamp, hvor spillerne selv dømmer 



Turneringsafvikling: Der spilles puljespil lørdag således, at 8 hold går videre til søndagens 
knockoutkampe (kvartfinaler, semifinaler og finale).  
Kvartfinalerne spilles som 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 og 4 vs 5 
Semifinalerne spilles som vinder 1 vs 8 mod vinder 4 vs 5 og vinder 2 
vs 7 mod 4 vs 5. Ved pointlighed tæller sætscore, antal vundne sæt, 
indbyrdes kamp, scoringskoefficient, lodtrækning  
Single: Hver singlekamp spilles som et sæt til 70/100 point 
Double: Spilles som et sæt til 70/100 point. Samme spiller bliver ved 
bordet indtil modstanderholdet har scoret point, hvorefter der 
skiftes.   

 
COVID-19: Alle spillere skal kunne fremvise negativ test der udløber tidligst 

søndag kl. 20.00 
 
Doping og alkohol: Doping- og alkoholreglementet skal overholdes.  
 
 
Med sportslig hilsen 
Udvalget for 5-Kegler 
 


