Onsdag 01.04.2015 - Søndag 05.04.2015
afholdes Trekanten open 2015
Finaler spilles Mandag 06.04.2015

SAMLET PRÆMIE SUM ER 64.000 kr
Prisen på stævnet er 450 kr. for 2x3 serier. Det er et godkendt stævne under DBWF. Det er snit
tællende. Der spilles i bowling relateret tøj.

1. 15.000 kr
2. 7.500 kr
3. 3.750 kr
4. 2.250 kr
5. 1.650 kr
6. 1.200 kr
7. 1.200 kr
8. 1.200 kr
9. 1.200 kr
10. 1.200 kr
11-20 900 kr
21-30 600 kr
Dags præmier til de 3 bedste på 3 serier 1 plads. high
performance kugler- 2 plads. 600 kr. - 3 plads. 300kr.
Der skal dog være mindst 30 starter af 3 serier for at
dags præmie kommer til udbetaling.

Der skal spilles 2x3 serier amerikansk. Det samlede resultat på 6 serier er gældende.
Der vil være 10 min opvarmning i hver start.
Der gives handikap 80 % af 210. Udregning sker efter snit pr. 1.12.2014.
Re-entries
Hvis man spiller Re-entries er det 3 serier. Hvis man laver et bedre resultat kan man fjerne en
start på 3 serier for at opnå et bedre resultat i den samlet stilling på 6 serier. (Man kan ikke
trække 3 tilfældige serier ud for at opnå et bedre resultat. Det skal være 3 sammenhængene
serier i den start man spiller). Man kan købe alle de RE-entries man har lyst til eller er muligt.
Re-entries koster 150 kr. pr. start for 3 serier.
Der vil være præmie til de første 30 spillere.
De 20 bedste går til finale step 1.
Finale step 1
De 20 bedste spillere trækker lod om bane fordelingen. Der spilles mand mod mand. Eksempel (spiller 1 bane 1 spiller imod spiller 1 på bande 2 og de næste bliver spiller 2 bane 1 møder
spiller 2 bane 2 ). Der spilles amerikansk. Der spilles bedst af 7 serier
Den der først vinder 4 serier går, videre til finale step 2.
Finale step 2
De 10 bedste spillere trækker lod om bane fordelingen. Der spilles mand mod mand en på hver
bane. Der spilles amerikansk. Der spilles bedst af 5 serier.
De spillere der først vinder 3 serier går videre til finale step 3.
Finale step 3
Resterende 5 spillere. Spiller på bane 5-6 alle mod alle. 1 serie den med den laveste serie bliver
nr. 5.
De 4 resterende spiller 1 serie alle mod alle den med den laveste serie bliver nr. 4.
De 3 resterende spiller 1 serie alle med alle den med den laveste serie bliver nr. 3.
De to sidste spiller 1 serie den som laver den højeste serie er vinder af stævnet og den anden
bliver nr.2
Hvis der er to spiller der står lige efter at hade spillet de 7 serie i finale step 1 eller de 5 serie
i finale step 2 eller 1 serie i finale step 3 er det den med det laveste handikap der vinder. Har
spillerne de det samme i handikap skal der spilles shoot out ind til at der er en vinder.

Starter

Onsdag 1.04.2015
Kl.17-18.15-1930-20.45
Torsdag 2.04.2015
Fredag 3.04.2015
Lørdag 4.04.2015
Søndag 5.04.2015
kl.9-10.15-11.30-12.45 olie 14.30-15.45-17-18.45
Finale Mandag 6.04.2015
finale step 1 kl.9
finale step 2 ca. kl.13
finale step 3 ca. kl.16

Tilmelding skal ske på
Trekantenopen.dk/booking-2/
på mail info@trekantenopen.dk
eller
på telefon +45 31 37 47 31

Telefon: 31374731
Email: info@trekantenopen.dk
Hjemmeside: Trekantenopen.dk

