AKTIVITETSTEAM KREDS 13 RØDOVRE

RØDOVREMESTERSKAB 2019 - 2020
I samarbejde mellem Aktivitetsteam Rødovre og World Cup Hallen, inviteres alle klubber med
tilhørsforhold til World Cup Hallen til årets 3-mandshold turnering. Klubber skal have indgået kontrakt
om baneleje med World Cup Hallen eller klubben skal have hjemmebane i World Cup Hallen. Det er
kun medlemmer af sådanne klubber der kan deltage.
Turneringsformen er 3 mandshold (AM) 3 serier med 8 indledende runder samt en finale. Der må på
hvert hold maximalt deltage 6 personer. En spiller kan ikke deltage/tilmeldes på mere end ét hold i løbet
af sæsonen. Der føres manuelle slagssedler.
Alle hold spiller i én række – og der gives handicap til hver spiller ud fra følgende regler:

80% af spillerens snit (pr. 1. juli 2019) op til 210
Handicappet til holdet udregnes udfra de spillere som deltager i den enkelte runde / serie. D.v.s., at hvis
et hold deltager med 3 spillere med et samlet snit på 540, vil det udløse et handicap på 72 kegler i den
/ de serier dette hold spiller. Hvis der foretages en udskiftning i mellem de enkelte serier, sker der en ny
beregning af handicap for denne serie. Der må skiftes ud midt i én serie, men det er i så tilfælde, det
laveste handicap som tæller for hele serien. Såfremt der bliver udskiftet midt i en serie må spilleren ikke
skiftes ind igen. Handicap reguleres efter snit pr. 1. januar 2020.
Handicap baseres på officielle snit fra de tilsluttede Unioner. Har en spiller ikke licens i en Union eller
har en spiller ikke spillet holdkampe/stævner i foregående sæson, beregnes handicap efter spillerens
opnåede keglefald i RM 2018/2019. Hvis ingen af metoderne kan bruges, indplaceres spilleren med et
snit på 159.
Der oprettes 1-2 puljer hvor der gives point efter placering i hver runde som følger:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

-

20 point
18 point
16 point
14 point
13 point
12 point
11 point
10 point og nedefter

Hold der er tilmeldt og ikke møder frem til de enkelte runder vil blive noteret med 0 point.
Ved ens keglefald er det holdet med lavest handicap der vinder.
Hvis 2 puljer oprettes de efter følgende princip. Alle hold rangeres efter holdets snit og så tager man nr.
1,3,5 o.s.v. i pulje 1 og nr. 2,4,6 o.s.v. i pulje 2.




Til finalen går de 8 bedste hold.
Holdene spiller parvis mod hinanden i én serie (1-8, 2-7, 3-6, 4-5).
Vinderen af disse kampe spiller igen parvis mod hinanden i én serie.

Bliver der oprettet 2 puljer går de 8 bedste hold fra hver pulje i finalen. De 8 bedste hold fra pulje 2
placeres som nr. 9-16. Holdene spiller parvis mod hinanden i én serie (1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 611, 7-10, 8-9).
Såfremt et hold ikke møder op til finalespillet vil pladsen tilfalde næste hold i rækken.
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Spilletidspunkter inddelt i 2 blokke – mandag og tirsdag – henholdsvis 18 hold og 18 hold. Såfremt
tilmelding er større end 36 hold kan der åbnes ekstra start.
Ud over holdturneringen afvikles der individuelle rækker 1 (185 - ), 2 (170-184), 3 (155-169) og 4 (0154). Man skal have spillet mindst 12 serier i indledende 8 runder for at kunne modtage en præmie.
Rækker bliver først inddelt den 1. januar 2020 og man bliver placeret efter sit snit pr. 1. januar 2020.
Det forventes at der gives præmier som følger (alt afhængigt af deltagerantal):
Indledende runder
Holdturnering
Individuel turnering

Næste runde gratis for puljevinderne.
Præmier til de 3 bedste hold (4 hold hvis 2 puljer).
Præmier til de 1-3 bedste damer/herrer i hver række.

Præmieoversigt kommer senere og kommer an på antal tilmeldte hold.

Pris pr. hold pr. runde kr. 300,00
Spilledatoer:
Mandag (M)
09.09.2019
14.10.2019
11.11.2019
13.01.2020
10.02.2020
09.03.2020
20.04.2020
06.06.2020

Tirsdag (T)
10.09.2019
08.10.2019
12.11.2019
14.01.2020
11.02.2020
10.03.2020
14.04.2020
06.06.2020

Start
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
12.00

Finaler spilles lørdag den 6. juni 2020:
Finalespil
Ottendedelsfinale
Kvartfinale
Semifinale

Start
15.00
15.45
16.30

FINALE

17.30

For de hold der ”ikke gider spille finale”, serveres en kop kaffe med kage, så finalen kan nydes.
Finalespillet afsluttes med hyggeligt samvær, præmieuddeling samt en festlig aften med 3-rettes menu
(inkluderet i prisen). Vin og spiritus til gode priser.

Tilmelding er bindende for hele sæsonen.
Tilmelding (brug vedlagte blanket) bedes afleveret til Martin Guldager enten i kredsskuffen i World Cup
Hallen, i receptionen eller pr. mail martin@keglerne.dk.

Senest søndag 1. september 2019.
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