Harstad
Startavgift: 500,-

Junior: 330,Bruk helst kontanter.

Gjenstart: 150,-

Handikapp:
50% av diff mellom eget snitt og 200. Snitt fra NBF startdagen til grunn, eller annen relevant plass.
Maks 25 hcp/serie. Damer har 8 hcp/serie i kvart, semi og finale.
Premiering:
Premiepott hver delturnering har en verdi på over 8000 kr
1/8 premiering.
I tilegg premie til beste dame, C-spiller, D-spiller og 3 beste junior.
Turneringsformat:
3x3 serier europeisk innledende.
I hver pulje spilles det 3 serier. Du må starte i minimum 3 puljer, men disse trenger ikke være etter
hverandre. Dette betegnes som én (1) start.
Ubegrenset gjenstart:
Du kan stå oppført i maks 5 puljer samtidig, inkl. den du spiller i.
Ved full pulje benyttes venteliste-prinsippet. Først til mølla...
Du bytter ut dårligste 3-serie på gjenstart. De tre beste 3-seriene er gjeldene.
De 2 med best snitt går direkte til semi.
De 11 beste (typisk nr 3-13) går til kvart.
1 wildcard (trukket ut på resultatlista) går til kvart. Hvis den personen ikke kan spille, trekkes en ny.
Kvartfinale:
12 personer spiller 2 serier hver. 6 beste går til semi + de 2 med best snitt fra innledende.
Semifinale:
8 personer spiller 2 serier hver. 4 beste går til finalen.
Finale:
Her spiller vi karusell.
Den med dårligst sum går ut for hver serie. Totalt 3 serier spilles for å kåre en vinner.
Hvis noen ikke møter til finalespill settes det inn sparring eller det spilles med en mindre på en bane.
Hvis spilleren sier ifra før sin første start på turneringen at han/hun ikke kan spille finale, kommer neste
på lista inn. Denne spillerene blir rangert som best av de som ikke går videre.
Banepreparering:
Baner prepareres foran annenhver pulje og foran kvartfinale.
Påmelding:
• på nett, webpåmelding på: www.bowlingres.no
• til Per Martin: på e-post: per.martin@online.no eller på SMS/telefon: 48 10 67 27

Puljetider:
Tirsdag 10.mars kl 18:00, 19:15, 21:00 og 22:15
Onsdag 11.mars kl 18:00, 19:15, 21:00 og 22:15
Torsdag 12.mars kl 18:00, 19:15, 21:00 og 22:15
Fredag 13.mars kl 18:00, 19:15, 21:00 og 22:15
Lørdag 14.mars kl 10:00, 11:15, 13:00, 14:15, 16:00, 17:15, 19:00, 20:15, 22:00 og 23:15
Totalt 26 puljer.
Bør være minst 3stk i hver pulje.
Puljer kan bli kansellert ved lav deltagelse i puljen. De berørte spillere vil bli varslet.
Se BowlingRes.no for oppdaterte puljer, resultater o.l.
Finaler, søndag
kl 10:00 Kvartfinale, 12 stk
kl 11:00 Semifinale, 8 stk
kl 12:00 Karusell, 4 stk
ferdig ca 13:30 hvoretter SuperFinalen begynner

Overnatting:
Thon Hotel Harstad

Enkeltrom 550,- Dobbelrom 750,- Trippelrom 1050,- Inkl frokost.

Tlf. 77 00 08 00

Oppgi gjestekode ”Bowling” ved bestilling (på nett).

Poeng:
Poeng samles opp etter plassering i hver delturnering. Se eget ark.
De 32 med best total poengsum fra delturneringene kommer til SuperFinale.
SuperFinale går av stabelen rett etter finalen på delturneringen i Harstad.
Hvis noen som har nok poeng ikke kan spille i SuperFinalen, får neste på lista plassen i SuperFinalen.

Troms Tour spilles på følgende steder:
Finnsnes (13-19.okt.2008)
Bardu (24-30.nov.2008)
Harstad (med SuperFinale) (9-15.mars.2009)

Premier leveres av:

PM Total
ProShop
Org.nr 992 557 184
tlf. 48 10 67 27

