Inbjudan till individuella
distriktsmästerskapen 2017
Plats

Kvalspel
Finalspel

Värnamo 11 feb - 21 maj
Värnamo 28 maj

Klasser

Herrar A

Damer A

Herrar B
högsta snitt 189

Damer B
högsta snitt 175

Juniorer Pojkar
födda 1996 eller senare

Juniorer Flickor
födda 1996 eller senare

Oldboys
Oldgirls
födda 1962 eller tidigare födda 1962 eller tidigare
För att en klass ska genomföras krävs minst 10 anmälningar.
Starttider

Lördag 11 Februari
Lördag 25 Mars
Tisdag 16 Maj
Onsdag 17 Maj
Lördag 20 Maj
Söndag 21 Maj
Söndag 28 Maj (final)

10.00
10.00
18.30
18.30
10.00
12.00
10.00

Kvalspel

I kvalet spelas 6 serier, europeiskt spelsätt.

Finalspel

För juniorer, oldboys och oldgirls gäller direktfinal. Inget separat finalspel
genomförs.
Herr- och damklasserna (A resp. B) avgörs i ett separat finalspel för de 6 bästa
spelarna i kvalet. Vid eventuellt återbud kommer sparringspelare att sättas in.
Finalen, som spelas den 28 maj med start kl. 10.00, avgörs genom matchspel. Alla
möter alla över 1 serie, 30 bonuspoäng ges vid vinst, 15 bonuspoäng vid oavgjort.
Efter att alla mött alla spelas en utjämningsserie utan bonuspoäng. Högst poäng
efter 12 serier (kval+final) vinner.

Avgift

Herrar, Damer
330 kr per deltagare
Juniorer, Oldboys, Oldgirls
230 kr per deltagare
Avgiften betalas till hallen i samband med starten. Kontanter eller kort går bra.
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Ansvarig

Pontus Büttner

Mobil: 076-340 11 74

Anmälan

Bindande anmälan görs till Pontus Büttner senast den 5 februari.
Efteranmälan får göras fram till första start.
Mailadress: pontus.buettner@gmail.com
Alternativa starttider måste anges. Spelare som önskar delta i mer än en klass
anmäls på separata tider. Ange klubb, spelare, önskad starttid samt klass.
Bekräftelse på starttid kommer till den mailadress anmälan kom från.

Oljeprofil

Allsvenskan 39 ft.

Övrigt

Era anmälningar noteras i den följd de inkommer. Om för många önskemål om
samma tid föreligger, kommer denna ordning, samt avstånd att ligga till grund
för fördelning av tiderna.

Prisutdelning Prisutdelningen sker vid förbundets årsmöte på eftermiddagen den 28 maj.
Priser

Garanterade förstapriser:
Herrar A
Herrar B
Herrar J
Oldboys

2.000 kr
2.000 kr
1.000 kr
1.000 kr

Damer A
Damer B
Damer J
Oldgirls

2.000 kr
2.000 kr
1.000 kr
1.000 kr

Ytterligare priser kan komma att delas ut beroende på antalet deltagare i
respektive klass.
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