SENIOR 50+
TOUR 2017
För herrar födda 1967 och damer 1971 eller tidigare
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Tourfinal i Nyköping 1 maj 2017
med

121 500:-

TÄVLINGSINFORMATION

www.vbsbowl.com

REGLER

Tävlingen är öppen för alla herrar födda 1967 och
tidigare samt damer födda 1971 och tidigare!
Tävlingsinformation
Tävlingen spelas på sju olika orter i landet. Dynamiskt HCP, max 42 poäng/serie. Starttider bestäms av
respektive arrangör. Lottning av startbana i kvalet, men vill man spela med särksild spelare går det bra.
10 minuters inspelning. För fullständiga och aktuella regler se www.seniortour.se
Tävlingsform för respektive deltävling
6 serier europeiskt spelsätt och två Re-entry, varav en är en Late Bird.
Till final går:
1) 1-12 i kvalet - Direkt till finalsteg 2
2) Placering 1-3 i ren slagning som ej är i top 12 - Direkt till finalsteg 2.
3) 13-25 i kvalet (om högsta rena slagningar är på plats 13-25 så kan det bli 13-28)
4) 2 från Early bird som ej är i final från punkt 1-3
5) Bästa 60+ (född 1952-1956) som ej är i final från punkt 1-4
6) Bästa 65+ (född 1951 och tidigare) som ej är i final från punkt 1-5
7) Bästa Dam som ej är i final från punkt 1-6
8) Placering 4-5 i ren slagning som ej är i final från punkt 1-7.
9) Turbo ser 2, 4, 6 som ej är i final från punkt 1-8
10) Desperado 2 st
Early Bird/Late Bird
Early Birdresultatet gäller även eventuell Re-entry och Late Bird om du spelar dessa under Early Birdstarterna. Late Bird kan endast bokas efter spel av första start. I en Late Bird ingår en fri Desperado.
Turbo
Bäste spelaren från serie 2, 4 respektive 6 går till final i deltävlingen. Max 300 poäng inklusive HCP.
Vid lika gäller fördel för lägre HCP.
Desperado
En serie med HCP där de två bästa går till final. Vid lika gäller fördel för lägre HCP.
Final i varje deltävling spelas enligt följande:
Finalsteg 1

13 st placering 13-25, 2 st Early bird, 3 st Turbovinnare, 4-5 ren slagning, 1 st bästa dam, 1 st 60+, 1 st 65+
spelare och 2 st från Desperado, dvs 25 st spelar 5 serier amerikanskt. Omoljade banor. Inspelningstid 10 min.
Finalsteg 2

Plats 1-12 från kvalet, 1-10 från Finalsteg 1 och 1-3 ren slagning utöver topp 12 i kvalet, dvs 25 st spelar 5
serier amerikanskt. Omoljade banor. Inspelningstid 10 min.
Finalsteg 3

De 8 främsta fördelas i två karusellgrupper (placering 1-4-7-8 och placering 2-3-5-6) där en spelare åker ut efter varje
serie. Spelas med amerikanskt spelsätt. Inbördes placering i den serie där man åkte ut avgör vilken placering man
hamnar på vad gäller börspoäng. Ej omoljade banor. Banpar som skall användas till finalsteg 3-4 offentliggörs senast inför
starten av finalsteg 2. Vid lika i karusellerna tillämpas roll-off. 1:an väljer banbar i karusellen. Inspelningstid 10 min.
Finalsteg 4

Vinnaren i varje karusell spelar final. Spelas med amerikanskt spelsätt. Ej omoljade banor. Vid lika i karusellerna
tillämpas roll-off. Slutfinal på neutralt banpar. Inspelningstid 5 min.
Resultatbarometer och poängberäkning
Efter varje deltävling upprättas en resultatbarometer på samtliga deltagare. Poäng erhålles för de sex bästa
placeringarna av de sju tävlingar som finns. Om två eller flera spelare hamnar på samma poäng prioriteras
den som har erhållit flest höga poäng. Barometerpoäng utdelas efter antal startande, vid exempelvis 150
startande får 1:an 150 poäng, 2:an 149 poäng osv. Barometerpoäng även i finalspelet! I Ängelholm utdelas
dubbla placeringspoäng men ej finalpoäng. Vinnaren i Barometern, dvs bästa herre, bästa dam och

bästa 65+ erhåller 5.000:- i extra pris.

Tourfinal
Finalspelet spelas som delfinalerna. Finalspelet i tourfinalen är kostnadsfritt och går av
stapeln i Nyköping 1 maj 2017.
Övrigt
Damer födda 1971 är välkomna i tävlingen. Vid avbokning senare än en (1) vecka innan respektive tävlingsstart
debiteras 150 kr/start, som skänks till Barncancerfonden.
20-milsregeln
20-milsregeln gäller från klubborten. Sista kvaldagen är reserverad för långväga gäster (mer än 20 mil). Denna
regel gäller endast fram till en vecka efter första anmälningstid, därefter är det fritt fram för alla. Alla som
eventuellt inte respekterar denna regel avanmäls. Spelare med längre resväg än 65 mil + spelare från Gotland får
anmäla sig till arrangör senast söndag före anmälan öppnar.

1:a
2:a
3-4:e
5-6:e
7-8:e
9-12:e
13-25:e
26-40:e

12 000:6 000:4 000:3 000:2 000:1 500:1 300:1 000:-

Totalt 73 900:-

(tidigare 69 900:-)

Prispengar i
tourfinalen

1:a
2:a
3:e
4:e
5-6:e
7-8:e
9-12:e
13-20:e
21-25:e
26-40:e

30 000:15 000:7 000:7 000:4 000:3 000:2 500:2 000:1 500:1 000:-

Totalt 121 500:-

Startavgifter
Startavgift i respektive kvaltävling är 700:Early Bird, Late Bird inkl Desperado och Re-entry 600:Desperado 100:Finalspelet i tourfinalen är kostnadsfritt.
Tourfinalen spelas i Nyköping 1 maj 2017.

Bästa dam, bästa herre
och bästa +65
i Barometern vinner
5 000:- vardera

PRISER

Prispengar per
deltävling

Tävlingsprogram
Ort
Vårby

Bokningen Kvaldatum
öppnar
18/7 19:00
13/8-3/9 2016

Finaldatum

Skövde

5/9 19:00

1/10-8/10 2016

9/10 2016

Göteborg

10/10 19:00

4/11-12/11 2016

13/11 2016

Nyköping

14/11 19:00

4/12-10/12 2016

11/12 2016

Eskilstuna

28/11 19:00

27/12-7/1 2017

8/1 2017

Nässjö

9/1 19:00

29/1-11/2 2017

12/2 2017

Ängelholm

13/2 19:00

18/3-16/4 2017

17/4 2017

4/9 2016

För bokning, information och resultatservice besök

www.seniortour.se

Behöver du tips om boende
under kval- och finalspelet?
Ta kontakt med respektive bowlinghall eller gå in på den nydesignade hemsidan
för mer information. Välkommen till årets upplaga av SENIOR TOUR 50+!

Tävlingarna stöds av:

www.vbsbowl.com

För bokning och resultatservice besök

www.seniortour.se

