Innviterer til Arendalscup sesongen 2019-20
Det skal spilles følgende dager:
kl 17:30 (12 plasser)
Tirsdag 17 september
Tirsdag 22 oktober
Tirsdag 19 november
Tirsdag 17 desember
Tirsdag 21 januar 2020
Tirsdag 25 februar
Tirsdag 24 mars
Tirsdag 21 april kun én pulje kl 16:30 (8 plasser)
ca kl.19.00 Finalespill
Ved flere enn 8 påmeldte blir det tre spillere pr
bane

Det skal spilles 6 serier europeisk
HC system D 50 % av differansen mellom eget snitt og 200
I stegfinalen spilles det med HC

Det blir pengepremiering kun i finalespillet
Det trekkes én spiller blant ALLE deltakerne etter hver cup som får
gratis start neste cup.

Startkontingent seniorer kr 450.Startkontingent juniorer kr 350.Startkontigenten kan Vipses til 907 94 689
Husk å skrive fra hvem og hvilken start det gjelder

Påmelding på Bowlingres.no
Ved avmelding senere enn 24 timer før
puljestart blir spilleren belastet startkontigenten.
Styret.

Finalespillet.
For å delta i finalespillet må en spiller ha deltatt i minst 5 turneringer.
Hver spiller får poeng etter hver spilte turnering etter følgende tabell:
1. plass
2. plass
3. plass
4. plass
5. plass
6. plass
7. plass
8. plass
9. plass
10.plass

20 poeng
17 poeng
15 poeng
12 poeng
10 poeng
8 poeng
6 poeng
4 poeng
2 poeng
1 poeng

Det må spilles minst 5 cuper for å delta i stegfinalen.
De 6 beste spillerne etter poengene de har fått etter de 5 beste
turneringene de har spilt, spiller stegfinale.
Premiering til de 3 beste.
Premiene er :
1. premie 1000, 2. premie 750, 3. premie 500, I stegfinalens siste steg spilles bare 1 serie og den med høyeste
pinnefall inkl. HC som vinner. Ved poenglikhet spilles ett kast med
fullt oppsett på samme bane som siste kast i ordinære serie. Den som
får ned flest kjegler vinner. Ved fortsatt likhet etter første oppsett,
gjentas prosedyren til det blir en avgjørelse. Spilleklassene kan endres
den 01.01.20

