MÅNADSTÄVLINGEN 2011-2012
I månadstävlingen ingår 7 - 8 deltävlingar i olika hallar under tiden oktober – april. De sex bästa
spelar final i maj. I deltävlingarna gäller deltävlingarnas handicapregler.
Poäng fås i deltävlingarna såsom följer:
I/12p, II/10p, III/8p, IV/6p, V/5p, VI/4p, VII/3p, VIII/2 p ja IX/1p.
Finalen: 6 spelare spelar på ett banpar en match. Den sämsta faller bort. Fem fortsätter o.s.v.
Vid lika resultat är spelare med lägre hc bättre.
Så fortsättes tills två spelar en serie om månadstävlingens seger. I finalen medeltalshandicap
205 – 155/70 %.
Priser:
I
II
III
IV
V
VI

250 euro presentkort för klotinköp
150 euro presentkort
100 euro presentkort
50 euro
30 euro
20 euro

Extra pris åt den spelare som har deltagit i minst sex deltävlingar och har det bästa medeltalet
utan handicap.
Deltagaravgiften i månadstävlingen är 3 euro/deltävling. Gjord miss och olappat hål kostar 20
c/st. Maximikostnad är 3 euro d.v.s. sammanlagt 15 missar eller hål.
Anmälan till deltävling bör ske på anmälningsblankett som finns uppsatt på IFK:s anslagstavla i
Tali och göras senast på torsdag en vecka före deltävlingens tidpunkt.
Tävlingsledare är Petri Lehtonen, tel. 040-754 5398

HIFK:N KUUKAUSIKILPAILU 2011-2012
Kuukausikilpailuun kuuluu tällä kaudella 7 - 8 osakilpailua eri keilahalleissa. Alkukilpailut
pelataan kerran kuukaudessa 10/2011 – 4/2012. Toukokuussa pelattavaan finaaliin selviää
yhteensä kuusi eniten pisteitä saavuttanutta keilaajaa. Osakilpailuissa käytetään kyseisen
erikoiskilpailun tasoituksia.
Pisteitä osakilpailuista saa seuraavasti:
I/12p, II/10p, III/8p, IV/6p, V/5p, VI/4p, VII/3p, VIII/2 p ja IX/1p.
Finaali: kuusi pelaajaa pelaa rataparilla yhden sarjan. Huonoin putoaa jatkosta. Viisi jatkaa j.n.e.
Tasatuloksessa parempi puhdas tulos voittaa. Näin jatketaan, kunnes kaksi viimeistä pelaavat
yhden sarjan kuukausikilpailun voitosta.
Finaalissa keskiarvotasoitus 205 – 155/70 %.
Palkinnot:
I
II
III
IV
V
VI

250 euron lahjakortti keilapallon ostoon
150 euroa (lahjakortti)
100 euroa (lahjakortti)
50 euroa
30 euroa
20 euroa

Lisäpalkinto pelaajalle joka on osallistunut vähintään kuuteen osakilpailuun ja jolla on paras
tasoitukseton keskiarvo.
Kuukausikilpailun osallistumismaksu: 3 euroa/osakilpailu ja tehdyistä misseistä ja
paikkaamattomista aukoista 20 c/kpl. Maksimi maksu näistä on 3 euroa (eli 15 kpl).
Ilmoittautumiset osakilpailuihin viimeistään kilpailuviikkoa edeltävänä torstaina HIFK:n
ilmoitustaululla olevaan listaan.
Kilpailun johtaja Petri Lehtonen, puh. 040-754 5398

