Finnsnes Bowlingklubb
har gleden av å invitere til

Kick Off
30.juli - 25.aug 2013
Sted: Finnsnes Bowlingsenter
Spilleform
Innledende: Single 6 serier eu.
De 12 beste går til semifinale.
Semifinale: 3 serier eu.
De 6 beste tar med seg sum til PP-finale.
PP-finale:

Startavgift

kr 660,- / kr 440,-

Gjenstart (ubegrenset)

kr 360,- / kr 240,-

Priser er for senior / junior

Husk gyldig lisens og korrekt spillerantrekk.

Premier

1 serie mot hver spiller.
Vinneren er den som har best total sum fra
semifinale og PP-finale inkl bonus og evt hcp.

Oljemaskin: Kegel Kustodian ION Sport Edition
Baner oljes til hver pulje, til semifinale og til PP-finalen.
Oljeprofil blir annonsert på bowlingres ca 48 timer før første pulje.

HCP: System D
Dette gjelder i hele turneringa, inkl Semifinale og PP-finale.

Alle spiller i samme klasse.

Finaler
Semifinale: kl 11:00 søndag 25.aug
PP-finale starter rett etter, ca kl 12:30

Puljetider
Se bowlingres.no for oppdaterte puljetider.
Hvis ønske om spilling på dagtid i ukedager: ta kontakt!
Oppmøte minimum 30 min før start.
Min 3 stk påmeldt for at puljen spilles.
Maks 5 aktive starter, men ubegrenset med gjenstart!
Dvs du kan stå oppført på maks 5 puljer, inkl venteliste.

Påmelding
Bruk web-påmelding på bowlingres.no
Evt til: 48 10 67 27, 46 89 78 49 eller 77 84 96 40
Resultater finner du på bowlingres.no

1.plass:

kr 10 000,-

1/6 premiering
Premie til beste Dame, Junior, CDEF
Det blir i tillegg ukespremie de tre første ukene.
Den er oppdelt i klassene: herre, dame og junior.
Det blir premie for opptil de tre beste inkl hcp.
Det må være minimum 4 deltagere i en
klasse for at det skal bli ukespremie.
12 deltagere i en klasse vil gi 3 premier.
Hvis det f.eks. er 4 herrer, 4 damer og 4 junior,
blir det premie den uka til herre, dame og junior
Størrelsen på premien avhenger av antall starter
og gjenstart i den aktuelle uka. Flere spillere og
gjenstarter gir mer penger til ukespotten og
selvsagt større premiepott totalt.
NB! Premier blir lavere ved liten deltagelse.

Premie for 300-serie
8 år siden forrige, første og eneste 300-serie i denne hallen.
Det var søndag 28.aug.2005 på bane 2.

