KØBENHAVNS BOWLING UNION
INDBYDER TIL KBU´S UNGDOMSSTÆVNE
i Grøndal – Bowlernes Hal
Rankingsstævne nr. 5
Lørdag den 16. og søndag den 17. januar 2016
Københavns Bowlingunion indbyder hermed i samarbejde med Kreds 14 i Grøndal – Bowlernes Hal alle licenserede
ungdomsspillere til KBU’s Ungdomsstævne.

Proportioner:
Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler. Der
spilles individuelt med handicap efter spillernes officielle snit i DBwF pr. 1. januar 2015. Handicap beregnes som 70 %
af forskellen op til 210. Der kan max. gives 91 i handicap, svarende til et snit på 80.
Der spilles 6 serier AM.
I indledende runde spilles der i en pige- og drengerække for puslinge, junior og ynglinge. For at åbne en række, skal der
være mindst 8 tilmeldte. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil piger og drenge blive slået sammen i én række.

Der spilles i en særlig række for micropuslinge. Her må spillerne være mellem 0-10 år. Der spilles 4 serier AM, alle i en
række og der spilles ikke finale. Præmier til de 3 bedste.

Finale:
Til finalen går de 6 højeste resultater uden handicap i hver gruppe.
Der spilles finaler i alle åbne rækker (mindst 8 deltagere).
I finalen spilles der alle mod alle indenfor hver række og den spiller med det dårligste resultat efter hver serie går ud af
finalen. Ved lige stort keglefald spilles 9. og 10. rude om indtil taberen er fundet.
Vinderen er den spiller, som har det højeste keglefald, i kampen mellem de 2 sidste spillere.
I finalen spilles AM omkring 1 banesæt i hver gruppe.

Præmier:
Der er præmier i finalen til nr. 1, 2 og 3 i hver række. Der vil være handicappræmier indenfor hver række til nr. 1, 2 og 3.

Præmier vil være gavekort til en samlet værdi af ca. kr. 5.000
(Præmieliste oplyses inden 1 start.)
Starttider:

Lørdag kl. 09.00 - kl. 11.30 - kl. 15.00 - kl. 18.30
Der olieres inden 1. start, 3. start og 4. start.

Der spilles finale søndag kl. 09.00. Der olieres inden finalen.
Startgebyr:

Micro
Puslinge
Juniorer
Ynglinge

100,00
150,00
175,00
175,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Re-entry

150,00

kr.

(inkl. Rankinggebyr)
(inkl. Rankinggebyr)

Startgebyr, forplejning m.m. betales senest den 6. januar 2016 på konto 0570-0001053167
Tilbud om forplejning vil blive arrangeret til en samlet pakke på 220 kr. inkl. overnatning. Nærmere information er
vedhæftet denne indbydelse.

Online tilmelding – www.kreds13roedovre.dk
mail – tilmelding@kreds13roedovre.dk
Yvonne Nielsen
Bakkelund 4 – 4622 Havdrup – Tlf. 26 89 93 93
SIDSTE TILMELDINGFRIST
FREDAG DEN 1. JANUAR 2016

TILBUD PÅ FORPLEJNING OG OVERNATNING
TIL KBU’s UNGDOMSSTÆVNE

Der tilbydes følgende mad ved ovenstående stævne

Lørdag aften den 16. januar 2016
Mørbradgryde med kartoffelmos og flutes
inkl. isvand.

Søndag morgen den 17. januar 2016
Morgenmad bestående af brød, smør, mælk, juice, kaffe,
Yoghurt m. drys, ost og pølse

Søndag middag den 17. januar 2016
Frokostbuffét bestående af fiskefilet, leverpostej, 3 slags pølse m.
tilbehør, pastasalat, ost, brød og smør inkl. isvand.

Skal bestilles på forhånd.
Pakke 1 : Overnatning og morgenmad kr. 85,00
Pakke 2 : Overnatning og fuld forplejning kr. 220,00

Hilsen
Yvonne Nielsen

