Ängelho
olm blir ny kvalhall och
h där spela
as också fina
alen.

Tred
dje sääsonggen fö
ör Alliiansm
mästerrskap
pet
Ängeelholm ny
n kvalh
hall och där avg
görs äveen finaleen
Premiärssäsongen 20
016‐2017 togg Ängelholm‐‐1 hem spele
et, den senasste finalen vaann BK Käglaan i Bjuv.
Nu tävlin
ngsledaren Bengt
B
Jönsso
on i Bjuv pressenterat spelprogrammeet för de sex kvalhallarna
säsongen 2018‐2019
9 för den tred
dje upplagan
n av ”Alliansm
mästerskapeet” för 3‐man
nnalag.
Ny ”kvalhall” blir Änggelholm , som
m för övrigt ersätter Perstorp och deessutom inleder säsongen och
som också blir finalh
hall den 2 maaj 2019 när poängbarome
p
etern summeeras efter avvslutat kvalsp
pel.
Kvalspel blir det likso
om tidigare säsonger
s
i Bååstad, Klippan, Bjuv, Åsto
orp och Helsiingborg.
En nyhett är också attt det blir en utökning av antalet lag som
s
går till fiinalen, den h
här säsongen
n 10 mot
tidigare åtta.
Här finnss information om tävlinggen och även
n förteckningg över de hallar kvalspeleet avgörs i

Alliansmästerskap 3‐mannalag
Säsongen 2018‐2019
Deltagarinformation

Lag:

Herr, dam eller mixade, dock alla från samma förening. Laget kan
bestå av tre eller fyra spelare. Denna laguppställning gäller under
hela tävlingsperioden. Spelare får bara tillhöra i ett lag.
Spelare som ej kan delta under hela kvalperioden, kan ersättas och
revidering av laghandicapet göres.

Spelsätt:

Nio serier enl. Bakers (Spelare ett spelar ruta 1, 4, 7 och 10. Spelare
två ruta 2, 5 och 8. Spelare 3 ruta 3, 6 och 9.) Inbördes spelordning
kan ändras efter var 3:e serie.

Handicap: Lagets handicap beräknas på detspelsnitt som resp. spelare har vid
säsongens början. Beräkning efter70% av differensen mellan 200 p
och resp. spelares snitt. Det sammanlagda resultatet divideras med
3 eller 4 samt avrundas till närmaste heltal. Detta är lagets handicap
som gäller under hela tävlingsperioden. Tillkommer spelare som ej
spelat förra säsongen användes det snitt som uppnåtts under
innevarande spelår.

Kvalspel: Bokas enl. ”drop in” principen. Kontakt tas med resp. hall och
kommer överens om dag och tid.

Anmälan: Lagets namn med angivande av ort och endera numrering löpande
eller unikt lagnamn. Ex Bjuv 1 eller Bjuv Mango. Vid anmälan
uppges även vilka spelare som deltar och laghandicap. Vid behov
hjälper personalen i hallen till med uträkning av denna.
‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐

