MUNKEN OPEN

_

WC-kval turnering 3/5
Innledende - 6 serier AM
2 klasser: Damer og Herrer
Dag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Dato
Pulje
16.feb
1/2
17.feb
3/4
18.feb
5/6
19.feb
7/8
20.feb
9/10
21.feb
11-13
22.feb
14-17

Tidspunkt
10:00 13:00
17:00 20:00
17:00 20:00
17:00 20:00
17:00 20:00
13:00 16:00
10:00 13:00

19:00
16:00

19:00

Fram til 15/2 er puljene 21/2 forbeholdt tilreisende, og man kan maks stå på 3 puljer.
Etter at turneringen har startet er det fri påmelding.

Finalespill 4 serier i hver runde
Søndag
Søndag
Søndag

23.feb Kvart
23.feb Semi
23.feb Finale

Startavgift
Senior
Junior

Påmelding:
Oljeprofil:

første
750
500

09:00
11:00
13:00

Herrer

Damer

9-16
3-8
1-2

7-10 + 4 ekstra
3-6 + ½ fra kvart
1-2 + ½ fra semi

Premier
gjenstart
450
300

1/6 premiering

www.bowlingres.no
Opplyses på bowlingres senest 48 timer før første pulje.

Munken BK og Dora 1 ønsker alle velkommen

Reglement Munken Open 2020
Klasser:
Det spilles i 2 klasser: Damer og Herrer
Hcp:
Det gis ikke HCP i WC-kval turneringer
Innledende:
Det spilles 6 serier AM.
Det må være minst 4 spillere for at en pulje skal avholdes (evt 3 spillere + 1 sparring).
Det flyttes etter hver serie.
Banefordeling trekkes i bowlingres minimum 30 minutter før puljestart. Dersom det er ledig plasser og spillere
tilkommer etter, vil de bli plassert på ledige baner.
Det er 20 Herrer og 14 Damer som går videre fra innledende til finalespill på søndag:
Nummer 1-2 i begge klasser går direkt til Finalen.
Nummer 3-6 / 3-8 i dame/herreklassen går til Semifinalen
Nummer 7-10 / 9-16 i dame/herreklasse går til Kvarfinalen.
I tillegg går til kvartfinalen i både herre- og dameklasse:
Høyeste førstestart ikke blant top 10 / 16.
Beste veteran+junior av de som ikke allerede er kvalifisert.
Beste klasse C-F spiller av de som ikke allerede er kvalifisert.
Early Bird:
Det er ingen early bird puljer i årets utgave.
I stedet er det egen liste med førstestarter, og høyeste førstestart som ikke er direktekvalifisert går også til
kvartfilnale.
Kvartfinale:
Det spilles 4 serier AM - flytter etter hver serie.
8 damer og 12 herrer:
* plass 7-10 / 9-16 i dame/herreklassen fra innledende
* Den med høyeste førstestarten som ikke er blant de 10/16 beste etter innledende.
* Den veteran og junior med høyeste scorene som ikke allerede er kvalifiset.
* Den i klasse C-F med høyeste score som ikke allerede er kvalifisert
Banefordeling trekkes i bowlingres.
De 4/6 høyeste scorene går videre til Semifinalen.
De 4/6 utslåtte rangeres som 11-14/15-20 etter resultat i Kvartfinalen.
Semifinale:
Det spilles 4 serier AM - flytter etter hver serie.
8 damer og 12 herrer:
* plass 3-6 / 3-9 i dame/herreklassen fra innledende
* De 4/6 beste scorene fra Kvartfinalen
Banefordeling trekkes i bowlingres.
De 4/6 høyeste scorene går videre til Finalen.
De 4/6 utslåtte rangeres som 7-10 / 9-14 etter resultat i mellomspillet.

Finale:
Det spilles 4 serier AM - flytter etter hver serie.
6 damer og 8 herrer:
* plass 1 og 2 fra innledende
* de 4/6 beste scorene fra Semifinalen.
Banefordeling trekkes i bowlingres.
Spillerne rangeres 1-6/1-8 etter resultat i Finalen.
Tie-break
Innledende og finaler:
Ved lik score går høyeste siste serie foran
Ved fortsatt likhet går høyeste nest siste serie foran, osv.
Veteran/Junior/klasse C-F/Turbo
Ved lik score går beste plassering i innledende foran.
Premiering:
Det er 1/6 premiering.
Det er ingen garanterte premiesummer
Høy deltakelse vil gi høyere premier da all startkontingent fratrukket baneleie og avgifter vil gå til premier.

