Suså Bowling Club
Indbyder til

NÆSTVED OPEN 2015
18. maj til 25. maj i Næstved Bowlingcenter
Erantisvej 38 4700 Næstved.
32 spillere til finalespil mandag den 25. maj 2015
Kvalplacering 1 til 24 samt 8 fra GATEWAY.
Turnering Gateway: Early Bird 2 bedste + Desperado 2 højste serier. + 2 bedst placerede damer og de 2
bedst placerede lokale spillere ( Trolden, BK Næstved og Suså bowling Club )
Der suppleres fra kvalplacering hvis spillere fra Gateway er i Finale

STARTER:
Early Bird: Mandag til Torsdag kl. 17:30
Fredag: kl. 17:30
Lørdag: kl. 10:00, 13:00 og 16:00
Søndag: kl. 10:00, 13:00 og 16:00
Der vil blive foretaget banebehandling inkl. oliering før HVER start.
(undtagen ved Desperado).
Desperado ca. 18:30 søndag
Finale starter mandag den 25. maj kl. 10:00
Præmie overrækkelse umiddelbart efter matchplay ca. 15:30

Præmiesum: 34.400,00 kr.
1. 12000 kr.
2. 8000 kr.
3. 5000 kr.
4. 4000 kr.
5. 3000 kr.
6. 1000 kr.
7. 900 kr.
8. 500 kr.

PROPORTIONER:
Indledende spilles 6 serier AM pr. spiller.
Semifinale: Spilles 4 serier AM pr. spiller 32 spillere(Resultatet fra indledende
overføres til semifinalen).
Finale: De 8 bedste spillere går videre til 7 seriers Matchplay. (Der startes fra
Scratch).
Bonus point:
20 for vundet serie
10 for uafgjort serie
0 for tabt serie
Serier fra 200 til 249 = 5 point + serier fra 250+ = 5 point
Startgebyr
Early bird (mandag-torsdag) – 350 kr.
Starter Fredag-søndag – 450 kr.
Re-entry – 300 kr.
Der er mulighed for at bestille Re-entry, dog er der kun mulighed for at
forudbestille 1 Re-entry. (Dog vil der være mulighed for at tilkøbe 2 og 3 Reentry i hallen på dagen, hvis der er pladser ledige).
Olieprofil: Vil blive offentliggjort 1 uge før den første start. Den vil blive lagt op
på www.susaa-bc.dk
Vigtige bemærkninger
Early Birds starterne SKAL tilmeldes senest 7 dage før man ønsker at benytte sig
af Early Birds. Dvs. vil du spille tirsdag den 19 maj i Early Birds skal tilmeldingen
være os i henne senest tirsdag den 12 maj. Er der ledige pladser kan starter
købes på dagen. STÆVNET ER SNITTÆLLENDE
Der vil både ved lørdag, søndag og ved finalespillet være mulighed for at købe
lodder og forhåbentlig vinde lækre præmier ved vores Tombola.
Tilmelding på www.susaa-bc.dk
Alt info og alle spørgsmål til Martin Rosenkvist på enten 23 10 97 92
Eller martinkristensen3@hotmail.com

