har gleden av innby til

i Stavanger bowlinghall, 8. – 11. desember 2011
Mix-double

Deltakeravgift pr. par: 800kr

Parene består av en dame og en herrespiller på hvert lag. (Ingen reserve). Dobbelpar kan
mixes uavhengig av klubbtilhørighet. En klubb kan stille med inntil 6 spillere.
Det spilles innledende 12 serier skotsk spillestil (annethvert kast)
De 16 beste parene går til mellomspill (8 ser. AM), videre går de 4 beste parene til semifinale
(2 ser. AM).

Trios

Deltakeravgift pr. lag: 1200kr

Det spilles i 2 klasser: Damer og Herrer. Hvert lag består av 3 deltakere + ev. en reserve, av
samme kjønn. En klubb kan stille med inntil 3 lag i hver klasse.
Det spilles innledende 6 serier AM spillestil.
De beste parene* går til mellomspill (3 ser. AM), videre går de 4 beste parene til semifinale
(1 ser. AM)
*) Antall til mellomspill avhenger av antall påmeldte lag (>24 lag : 10 lag, >18lag: 8lag, osv.)

Puljetider:
Torsdag 8. des.
Fredag 9. des.
Lørdag 10. des.
Søndag 11. des.

kl.20.00
kl.09.00, kl.13.00, kl.17.00.
kl.08.00, kl.12.00, kl.16.00.
kl.08.00**
ca. kl.12.30**

Innledende Trios (res.)
Innledende Trios
Innledende Mix-dbl
Semi-/Finale Trios
Semi-/Finale Mix-dbl

**) Avh. av påmelding, vurderes semifinale Trios flyttet til Lørdag. (Finale søndag.) Mix-dbl søndag, vil i så fall starte tidligere.

Påmelding (frist 25. november 2011):
Påmelding sendes til liv.oddrun@foss.priv.no så snart som mulig, men innen
25. november 2011. Husk å oppgi: Klubb/lagnr. med lisensnumre og deltakernes
navn, eller Mix-double-par med lisensnumre og deltakernes navn.
Innbetaling av deltakeravgift, innen samme dato til konto: 3240.16.24456
Rogaland Bowlingkrets v/Reidun Sandal, Elgstien 11, 5517 Haugesund
Arr. Rogaland Bowlingkrets, Turneringsansvarlig: Svein Magne Foss

For tilreisende som trenger overnatting, har vi fått bra priser på:

Park Inn Stavanger,
Lagårdsveien 61,
4002 Stavanger
Enkeltrom : kr 600,inkl frokost per natt
Dobbeltrom :kr 700,inkl frokost per natt
Trippelrom : kr 900,inkl frokost per natt

Hotellplass bestilles direkte til hotellet. (Lag-/Klubbvis bestilling foretrekkes)
(Tlf. 51762017, eli.toge@rezidorparkinn.com – Referanse: 1112ROGA09 )
Rom er reservert t.o.m. 25. november. Etter dette tidspunktet er det fortsatt mulig å
bestille rom, men hotellet garanterer da ikke at det er ledige rom..

Rogaland Bowlingkrets og Stavanger bowlinghall ønsker alle bowlere
velkommen.

Arr. Rogaland Bowlingkrets, Turneringsansvarlig: Svein Magne Foss

