Drammen X-mas
15. desember - 3.januar

BOWLING TOURNAMENT

ved

Metro Bowling, Åssiden, Drammen

www.metrobowling.no

6 serier Amerikansk spillestil
HCP-system B (0-5-10-15-20-25)
Påmeldingsavgift:
1. start kr. 700.- Restart kr. 500.- Early bird kr. 600.- Turbo kr. 50.Påmelding og puljetider på www.bowlingres.no

NB: Puljer 2. og 3. januar er forbeholdt spillere utenfor Buskerud Bowlingkrets krets, Oslo Bowlingkrets og Vestfold/Telemark Bowlingkrets frem til 11. desember.

EARLY BIRD-PULJER 15. - 20. DESEMBER
Turbo serie 6: 2 høyeste serier herrer går til mellomspill og beste dameserie til karusellfinale. Pris kr. 50,Mellomspill Herrer kl. 14:00:
1-14 fra innledende + 2 fra Turbo spiller 4 serier. Score fra mellomspill tas med til semifinale.
Semifinale: Topp 8 fra mellomspill + evt 2nd chance spillere* (maks 12 spillere) spiller 3 nye
serier.
Finale: Topp 3 score mellomspill og semifinale spiller karusellfinale hvor man spiller én serie i
hver runde hvor spiller med lavest score blir slått ut av finalen.
*2nd chance: plass 1-4 fra innledende spill som ikke kommer topp 8 i mellomspill går likevel
videre til semifinale.
Finale damer kl. 16.30: 1-4 fra innledende spill + 1 fra Turbo spiller karusell finale.

Vinner av innledende kvalifisering premieres med kr. 1000.-!
Turneringsinfo:
• *2nd chance: plass 1-4 fra innledende spill som ikke kommer topp 8 i mellomspill
går likevel videre til semifinale.
• Alle runder spilles med hcp.
• Ved lik score i innledende og mellomspill rangeres spillerne etter oppnådd score
uten hcp. Ved fortsatt likhet teller høyeste siste serie, deretter nest siste serie osv.
• Oppnådd score i mellomspill og semifinale vil avgjøre plassering.
• Ved likhet i score i karusellfinale spilles det rolloff.
Turbo spilles uten hcp.

Premiering:

SOLBERGELVA

Forbehold om trykkfeil..

Resultatservice på www.bowlingres.no

Turneringsleder: Didrik Vatne - tlf. 41007909
Arrangør: Brage Bowlingklubb, Drammen

RØRSERVICE

Herreklasse: v/min. 60 deltakere:
1. premie
kr. 8 000,2. premie
5 000,3. premie
3 000,4. premie
2 000,5. premie
1 500,6. premie
1 000,Dameklasse: v/min. 25 deltakere:
1. premie
kr. 2 500,2. premie
1 500,3. premie
1 000,4. premie
800,-

