
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


