
1. start 2. start 3. start 4. start 5. start 6. start

Man. 21/3 kl. 17.00 18.15 19.30

Tirs. 22/3 kl. 17.00 18.15 19.30

Ons. 23/3 kl. 17.00 18.15 19.30

Tors. 24/3 kl. 10.00 11.15 12.30 14.00 15.15 16.30

Fre. 25/3 kl. 10.00 11.15 12.30 14.00 15.15 16.30

lør. 26/3 Finalerne starter kl 10.00

5% går til administration.

Der er mulighed for at spille i double som en

Samlet præmiesum på 35.750

Doublepot

sideløbende turnering. Det koster 40 pr hold.

Der kan vindes med forskellige makkere,

2 ens hold kan kun vinde 1 præmie.

Præmiefordeling

1. pladsen får 50 %

2. pladsen får 25 %

3. pladsen får 20 %

4. præmie 2.500 ,-

5. præmie 1.500 ,-

6-10. præmie 1.000 ,-

11-15. præmie 750 ,-

16-25. præmie 500 ,-

Spilleregler

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at justere snit.

Starttider

Startgebyr

Stævnet spilles som et 2*3 seriers stævne. Man skal derfor spille 6 serie samlet, for at have et 

godkendt resultat til stævnet. 

En start består af 3 serier. Man skal derfor spille minimum 2 starter, for at have

et gældende resultat. Der kan spilles så mange starter, som man ønsker.

Der gives hcp. 100 % til 200. (185 snit = 15 hcp kegler pr. serie), dog maks. 60 kegler pr. serie

Man tager spillerens 2 bedste 3-seriers resultat, som derved giver spilleren et samlet 6-seriers resultat.

Handicap

Det er snittet fra 01/06-2015 - 30/11-2015, som er gældende

 kontonr. 9277-4578477239

Forudbestilte starter skal betales inden 16. marts 2016.

1. præmie 8.000 ,-

2. præmie 6.000 ,-

3. præmie 4.000 ,-

Det vil dog være muligt at købe/betale for flere starter i hallen, hvis dette er muligt og ønskes.

Første 2 starter (2*3 serier) 300 kr.

Efterfølgende starter 125 kr.

Betaling til stævnet skal gøres inden stævnets start.

Stævnet er snittællende, og godkendt af DBwF.

Betaling



Finaler

Top 20 fra den regulere stilling går videre til finalerne.

Derudover går den bedste spiller fra hver dag direkte videre til finalerne (den højeste 3 seriers blok)

er spilleren allerede placeret i top 20, så går den næstbedste fra dagen videre o.s.v.

Bye's

Der går 25 spillere videre til finalerne.

Top 5 går direkte videre til finale step 3.

Top 10 (6-10) går direkte videre til finale step 2.

De 5 dags vindere + nr. 11-20 i den regulere stilling spiller finalestep 1.

Finalestep 1

15 spillere spiller 3 serier, i 5 puljer af 3 spillere pr. pulje.

Puljerne fordeles ud fra placeringen i den samlede stilling.

Den bedste fra hver pulje over samlet 3 serier, går videre til finalestep 2.

Finalestep 2 (starttidspunkt kl. 12.00)

10 spillere spiller finalestep 2. Her spilles der mand mod mand - bedst af 5 serier.

Højest seedede (nr. 6) vælger banesæt samt modstander, 

derefter vælger næsthøjeste seedede (nr. 7) banesæt samt modstander o.s.v.

Finalestep 3 (starttidspunkt kl. ca. 13.30)

10 spillere spiller finalestep 3. Her spilles der mand mod mand - bedst af 5 serier.

Højest seedede (nr. 1) vælger banesæt samt modstander,

Tilmelding sker på http://bktrekanten.dk/paaskecup

Tilmelding starter fredag den 4. marts kl 12.00

derefter vælger næsthøjeste seedede (nr. 2) banesæt samt modstander o.s.v.

Finalestep 4 (starttider kl ca. 15.00)

5 spillere spiller på et banesæt, alle mod alle.

Dårligste spiller ryger ud efter hver serie, til vi har fundet vores vinder.

Forventet præmieoverrækkelse kl 17.00

Tilmelding

Spillested

Ambolten 2-6, 6000 Kolding - Sydbank arena


