Fredagsturnering 2017/2018
Formål:

Social hygge klubberne imellem, stemning i hallen.

Spillemåde:

3 serier AM - 3 spillere pr. hold + reserver.
Man møder hvert hold 1-2 gange, afhængig af hvor mange hold
der tilmelder sig. Det er kun tilladt at spille på 1 hold.

Pointfordeling:

1. spiller mod 1. spiller om 6 point (2 point pr. serie)
2. spiller mod 2. spiller om 6 point (2 point pr. serie)
3. spiller mod 3. spiller om 6 point (2 point pr. serie)
+ 2 point for samlet keglefald for holdet.

Handicap:

Beregnes 1. gang efter licenskort 90 % op til 220, dog max 90 pr. serie
Derefter beregnes handicap ud fra kegler opnået i selve
turneringen, dog mindst 3 serier.

Der beregnes nyt handicap efter hver runde.
Tidspunkt:

Ca. hver 3. fredag kl. 20.00 – 21,30
Der kan i tilfælde af mange hold tilmeldt, blive lavet andre start tider
Opstart oktober - marts/april.
Spille tidspunkt kan ændres af hallen, hvis der er en større gruppe løsbowlere
booket ind. Holdene får besked hvis dette sker.

Pris:

270 kr. pr. hold pr. spillerunde.
Lidt til baneleje og resten til præmier.

Præmier:

1. plads
2. plads
3. plads
4. plads

40 %
30 %
20 %
10 %

af puljen
af puljen
af puljen
af puljen

Ved pointlighed er følgende rækkefølge:
Indbyrdes kamppoint, keglefald.
Højeste score i 1. + 2. + 3. serie belønnes hver med 50,00 kr.
Derudover vil Ole Køster skænke ½ liter fadøl til aftenens højeste score.
Der kan kun vindes 1 præmie pr. spiller pr. aften.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske i buret senest fredag d. 6. Oktober 2017
Der vil senest 1 uge efter sidste tilmelding ligge en spilleplan klar til hvert hold.
Vi håber på en stor tilslutning til dette tiltag, både for at få social hygge
klubberne imellem men også for at skabe en god atmosfære i hallen når der
kommer løsbowlere.
Med venlig hilsen
Torben Hansen

Holdnavn:_______________________
Kontaktperson:___________________

Navn

Snit

Klub

