MÅNADSTÄVLINGEN 2015-2016
I månadstävlingen ingår 7 deltävlingar i olika hallar under tiden oktober – april. Poängen från 6/7
deltävlingar räknas. De sex bästa spelar final i maj. I deltävlingarna gäller deltävlingarnas
handicapregler.
Poäng och priser 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. Varje deltävlings 3 bästa premieras med
25, 15 resp. 10 €. Dessutom utlottas ett överraskningspris bland alla deltagare i deltävlingen.
I den sista deltävlingen utdelas poängen 1,5 x normalpoängen.
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 finalen:
Vinnaren i finalen premieras med ett presenkort värt 300 € till Pro Shopen i Tali.
Deltagaravgiften i månadstävlingen är 3 €/deltävling. Gjord miss och olappat hål kostar 20 c/st.
Maximikostnad för hål och missar är 4 €, d.v.s. sammanlagt 20 missar eller hål.
Anmälan till deltävling bör göras senast på torsdag en vecka före deltävlingens tidpunkt till Petri
Lehtonen eller Jukka Sund.
Tävlingsledare är Petri Lehtonen tel. 040-7545398 och Jukka Sund tel. 050-5259475

KUUKAUSIKILPAILU 2015-2016
Kuukausikilpailuun kuuluu tällä kaudella 7 osakilpailua eri keilahalleissa. Pisteet 6/7 lasketaan.
Osakilpailut pelataan lokakuusta huhtikuuhun. Toukokuussa pelattavaan finaaliin selviää yhteensä kuusi
eniten pisteitä saavuttanutta keilaajaa. Osakilpailuissa käytetään kyseisen erikoiskilpailun tasoituksia.
Pisteitä ja palkintoja osakilpailuista saa seuraavasti:
I/12p, II/10p, III/8p, IV/6p, V/5p, VI/4p, VII/3p, VIII/2 p ja IX/1p. Osakilpailun kolme parasta palkitaan 25,
15 ja 10 €:n palkinnoilla. Lisäksi arvotaan yllätyspalkinto osakilpailuun osallistuneiden kesken.
Viimeisessä osakilpailussa jaetaan pisteet 1,5 x normaalipisteet.
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 %.
Finaalin palkinto:
Finaalin voittaja palkitaan 300 € lahjakortilla Tali Pro Shoppiin.
Kuukausikilpailun osallistumismaksu: 3 euroa/osakilpailu ja tehdyistä misseistä ja paikkaamattomista
aukoista 20 c/kpl. Maksimi maksu näistä on 4 euroa, eli 20 reikää ja missiä.
Ilmoittautumiset osakilpailuihin viimeistään kilpailuviikkoa edeltävänä torstaina Petri Lehtoselle tai Jukka
Sundille.
Kilpailun johtajat ovat Petri Lehtonen, puh. 040-7545398 ja Jukka Sund, puh. 050-5259475.

