UPP-slaget



Regler/Spelsätt: Tävlingen spelas över 10 serier amerikanskt var av man
spelar två stycken starter, 5 serier per start och totalen efter 10 serier räknas
till final.



Man spelar ena starten på nyoljat och den andra starten på andrastarts
oljning.



Alla spelare kommer delas in i block, A,B,C,D och få utvalda speltider.
(liknande rankingfinal)



Block A och B kommer vara tillsammans och block C och D tillsammans.



T.ex. Block A spelar på nyoljat 13:00 och samtidigt har B teori med Niklas om
vad som händer med banan. När A har spelat färdigt går B in och spelar andra
start kl 15:30.



Sen börjar det om med C och D.



På lördagen så är det tvärtom, då spelar B på nyoljat och A har teori, efter B
är klara går A in och spelar andra start. Samma sak gäller C och D.



Niklas Linderholm kommer hålla teori om banläsning



Landslag, distrikt, pooler samt klubbar med minst 8 spelare, har rätt att
förboka starter för att underlätta samåkning/transporter/boende.



Det är nolltolerans av alkohol under hela UPP-slaget!

Starter 11-13 augusti


Kval är fredag och lördag sedan final på söndagen. (allt på en helg)



Tävlingen kommer att utföras den 11-13 augusti.



Fredag: 13.00, 15:30, 18:00, 20:30



Lördag: 09:00, 11:30, 14:00, 16:30



Klasser: En gemensam klass med dynamiskt hcp (max 42).



Tjejer och killar spelar gemensamt tillsammans.



Ålder: Till och med det år du fyller 26 (1991)



Startavgift: 1200:- och då ingår det boende, bowling, seminarium med Kegel
samt Storm och Ebonie. Frukost/mat fre-sön

Finalen


40 st går vidare, 30 ifrån kval och 10 ifrån gateways.



Gateways: 2 högsta turbo serierna på färskt och 2 högsta på icke färskt start.
Serie 5.



Bästa tjej under 21 i hcp och bästa tjej över 21 i hcp



Bästa kille under 21 i hcp och bästa kille över 21 i hcp



Högsta kvalresultat på färskt och högsta på icke färskt



Information om finalspelet kommer inom kort men tävlingen bör vara klar till
runt kl 15 på söndagen.



Starter: Kval är fredag och lördag sedan final på söndagen. (allt på en helg)



Priser: presentcheckar till alla finalister.

Plats


Bowling Arena, Jönköping



Boende: Tennishallen (ligger i samma byggnad som bowlinghallen)



Sponsorer: Bowltech, Storm, Ebonite och Kegel, Distrikten samt SVBF.



Övrigt: Storm och Kegel kommer och har seminarium med hjälp av Niklas.

