4.-6. August 2020
- Formål
Aalborg Cup har til formål at give holdene en opstartsturnering til holdsæson 2020/2021
- Spilleform
Hvert hold består af 4 spillere fra samme klub, som kan blandes frit på tværs af køn.
Der spilles i 3 forskellige formater: Single, double og team.
Team
-

Team afvikles tirsdag d. 4/8-2020, kl. 19:30 – 21:00.
Det samlede hold skal stille 4 spillere til at danne holdet for disciplinen ”team”.
Der spilles 4 serier AM.
Der må ikke foretages udskiftninger under disciplinen

Single
- Single afvikles torsdag d. 6/8-2020, kl. 18:00 – kl. 19:30.
- Hvert hold har 4 individuelle spillere til disciplinen ”single”.
- Der spilles 3 serier AM.
Double
- Double afvikles torsdag d. 6/8-2020, kl. 19:30 – 21:00.
- Hvert hold stiller med 2 doubler til disciplinen ”double”
- Der spilles 3 serier AM.
- Der må ikke foretages udskiftninger under disciplinen
- Der må, mellem hver serie, ændres på rækkefølge i spilleropstilling, såfremt dette ønskes.
- Der er baneskift efter hver serie.
- Der olieres begge dage inden start på første disciplin.
All Event
Når alle 3 discipliner er færdigspillet, dannes en ”all-event” stilling på tværs af alle 3
discipliner (10 serier). For at gøre sin score gældende til ”all-event” skal man have spillet
alle 10 serier.
Handicap
Der vil under hele turneringen blive uddelt handicap pr. serie efter følgende regler:
SNIT
Over 210 i snit
201 til 210
191 til 200
181 til 190
171 til 180

HCP
0 kegler
6 kegler
12 kegler
19 kegler
26 kegler

SNIT
161 til 170
151 til 160
141 til 150
Under 141

HCP
34 kegler
42 kegler
50 kegler
58 kegler

Pointgivning
Der uddeles efter hver disciplin points til de bedst placerede hold. Points uddeles på
følgende måde:

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
I ALT

Single
25 P
21 P
18 P
15 P
12 P
9P
7P
5P
112 P

Double
35 P
30 P
25 P
21 P
17 P
13 P
10 P
7P
158 P

Team
50 P
40 P
34 P
28 P
22 P
18 P
15 P
10 P
217 P

All-event
30 P
25 P
21 P
18 P
15 P
12 P
10 P
8P
139 P

Der kæmpes altså i alt om 626 Points.
Hver gang et hold får points, går dette ind på en samlet konto for holdet.
Eksempel
- ”KLUB” stiller med ét samlet hold. Dette hold er i ”double” repræsenteret med
holdene ”Hold 1” og ”Hold 2”
- ”Hold 1” får en 2. plads og ”Hold 2” bliver nummer 5. Dette giver i alt 47 Points.
- I single har ”KLUB” 4 spillere. Her får de en 4. plads og får yderligere 15 P.
”KLUB” har nu samlet 67 Points.
- Samme fremgangsmåde i ”team”
- Såfremt ”KLUB” har 1 eller flere spillere i top 8 i ”all-event”, uddeles her også
points til det samlede hold.
Diverse
- Hver klub kan godt deltage med mere end 1 hold. Dog skal der som hovedregel,
være plads til min. 1 hold fra hver af de klubber, som ønsker at deltage.
- Der er plads til max. 14 hold. Tilmelding er efter ”Først til mølle” princippet.
- Der spilles i klubdragt.
- Turneringen afvikles efter de generelle spilleregler, og er ikke snittællende
- Indtil 17-07-2020 er turnering udelukkende åben for klubber under Aalborg
kredsen. Efter denne dato vil vi invitere udenbys klubber, for at fylde turneringen.
Pris
Prisen for deltagelse i Aalborg Cup er kr. 1.400,00 pr. hold

Præmier
Der er præmier til de 2 hold, som efter alle discipliner har indsamlet flest points.
1. præmie: - 4 x fribilletter til i Kegel AI 2020. Vilkår kan gælde. Denne præmie er
sponseret af Løvvang Bowling Center.
- Gavekort på kr. 1.500,00 til restaurant i Aalborg.
SAMLET VÆRDI CA. KR. 4.500,00
2. præmie: - Gavekort på kr. 1.500,00 til restaurant i Aalborg.
SAMLET VÆRDI KR. 1.500,00
-

Vinderen af ”all event” vinder en bowlingkugle inkl. boring. Præmien er sponseret
af Løvvang Pro Shop
Nummer 2 i ”all event” vinder en fribillet til Kegel AI 2020. Vilkår kan gælde.
Denne præmie er sponseret af Løvvang Bowling Center.

Såfremt turneringen fyldes op med totalt 15 hold, vil der ligeledes indføres en 3. præmie, som består af et
gavekort til restaurant i Aalborg (værdi ca. kr. 1.500,00).

Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter double (ca. 21:00).
Under Aalborg Cup vil vi ligeledes overrække SAM pokalen.
Tilmelding
Tilmelding skal ske SENEST d. 24/7-2020 til:
Lars Høberg
Aalborg Kredsen
Tlf. 61 69 43 14
Mail: lars@hoeberg.dk
Efter tilmelding skal holdopstillingen med navne og snit for 1. halvsæson 2020 sendes
til lars@hoeberg.dk. Samtidig skal opstillinger til ”team” ligeledes fremsendes.
Denne mail skal være undertegnede i hænde SENEST d. 31/7-2020.

