3-manna mästerskap 2022/23
FÖR KLUBBAR I ALLIANSEN RINGEN

VÄLKOMNA ATT DELTAGA I DEN SJUNDE UPPLAGAN
Försvarande mästare Ängelholm 1, kanske dags för regimskifte???
I likhet med förra säsongen blir det 5 kvalomgångar med 3 på hösten samt på
våren 2 omgångar.
Deltagande hallar: Bjuv, Eslöv, Helsingborg Olympia, Klippan,

Landskrona, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
FINALSPEL 2 MAJ 2023 KL 14 OLYMPIA BOWLING 20 BÄSTA LAGEN

Spelform: 9 serier med banbyte efter var 3:e serie (Varje spelare slår var
3:e ruta i tur och ordning) e.v. spelarbyte vid avslutad serie.
LAGHANDICAP UTRÄKNAS AV LOA mail: loaandersson1947@gmail.com Deltagande lag
skickar in lagnamn, lagmedlemmar samt deras spelsnitt efter förra säsongen, före första
start.
Denna byråkratiska förändring för att det var några fall förra säsongen med missförstånd,
vilket fick till följd att Loa behövde göra korrigering på lagresultat och placeringspoäng i
efterhand
Förhoppningen är att den fortlöpande redovisningen skall vara korrekt.
Laghandicapet baseras på respektive spelares snitt från förra säsongen. Beräkningen baseras
på 70% av mellanskillnaden mellan 200 och resp. spelares snitt. Laghandicapet blir
genomsnittet av samtliga spelares handicap.
Kontakta Din hall om önskad speltid. Denna varierar hos hallarna då avsikten är att använda
ledig tid hos dessa.
Begränsningen är att MINST TVÅ KVALOMGÅNGAR spelas i annan hall än hemmahallen

Startavgiften 300:-/lag och kvaltävling. Endast en start/kvalomgång!
Intäkt för hallen 200:-/start och 100:-/start för prispott och finalspelet. Detta
belopp inbetales efter varje kvalomgång till
Bg 5795-2970 Ange respektive lagnamn samt hallens namn

Alliansmästare blir det lag som vinner finalspelet

Kvalspel i följande perioder:
2022
1:a Va 37 – 40

12 september - 9 oktober

2:a Va 42 - 45

17 oktober - 13 november

3:e Va 47 - 50

21 november - 18 december

2023
4:e Va 4 - 7

16 januari

5:e Va 10 - 13

6 mars

- 17 februari
- 2 april

Poängbarometern uppdateras kontinuerligt varje vecka. Denna
publiceras på Alliansens hemsida och BK Käglans, samt på tävlingens
facebooksida.
Anmälan till spel enl. kontakta Din hall om önskad speltid. Denna varierar hos
hallarna då avsikten är att använda ledig tid hos dessa.
Poängbarometern: I varje kvaltävling går 50p till Segrande lag, 48p till 2:an,45p
till 3:an därefter i fallande skala ner till 3p alla startande därefter erhåller 2p.

