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Påskestævne i
Glostrup Bowling Center
Starter:
24. Marts: 10.00 - 11.00 - 12.00
25. Marts: 10.00 - 11.00 - 12.00
26. Marts: 10.00 - 11.00 - 12.00
27. Marts: 10.00 - 11.00 - 12.00
28. Marts: 10.00 - 11.00 - 12.00

Præmier ved strike på farvet
kegle - Stor tombola - Lodtrækning om flotte gaver fra
Rosendahl ved hver start.
1 High Performance kugle til den
der laver 300*(se regler)

Stævnet er åbent for alle
unioner, der har et registreret snit.
Række 1: over 190 i snit
Række 2: 176-190 i snit
Række 3: 161-175 i snit
Række 4: 145-160 i snit
Række 5: op til 144 i snit
Ungdom: inkl. hdcp
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Vi prioritere hyggen før regler, men der skal
selvfølgelig være nogle retningslinier
Generelle regler:
• Man kan deltage hvis man er medlem af en union med et offentlig tilgængeligt
snit. (DbwF, DFU, PBA, DAI, fskbh)
• Er man medlem af dansk bowling forbund, gælder dette snit. Stævneledelsen
vil til enhver tid ændre snittet så det er retvisende. Kontakt stævneledelsen ved
tvivl.
• Det er det mest retvisende snit der gælder, og stævneledelsen kan altid fastsætte
et rimeligt snit, hvis der ikke eksistere et.
• Ungdomsspillere kan kun deltage i ungdomsrækken
• Man må spille i hvad man vil, sålænge man er anstændigt klædt på.
• Man skal være fremmødt 30 min inden start, ellers kan starten gives til en anden.
• Man har 60 min til at spille 3 serier. Der flyttes ikke bane.
• Spiller man flere starter i træk, kan man ikke spille på samme bane 2 gange i
træk.
• Man spiller 2 på en bane.
• Vi forbeholder os retten til at aflyse en start der ikke er tilstrækkelig fuld.
• Skulle der kunne fyldes 8 baner, åbner vi gerne en ekstra start.
Præmier:
• Man kan kun vinde 1 kontantpræmie.
• Ved pointlighed, rangerer man efter flest strikes, derefter spare og derefter bedste sidste serie.
• Præmierne skal afhentes i Glostrup Bowling Center senest 14 dage efter stævnet
er slut.
• Tombolapræmier kan ikke byttes eller returneres.
• Strike ved farvet kegle udløser et en præmie
• Der trækkes lod hver dag om spændende ekstra præmier fra vores sponsorer.
• Copenhagen Pro Shop giver en high performancekugle til den der laver en 300
serie. Hvis der er flere der laver 300, går præmien til den med den højeste samlet score på de 3 serier.
• Der er ekstra placerings præmier fra vores sponsor, se den komplette liste ved
stævnets start.

www.gameonbowling.dk

