Pand 17 Trio Handicap toernooi 2020
HCP 100 % van 225, Maximaal 75 Handicap per game individueel / 225 per trio.
Voorronde 4 games TRIO
Trio gemiddelde mag dus niet boven de 674,99 uitkomen.
Hoogste 16 trio's plaatsen zich voor halve finale. Bij gelijke stand telt scratch score.
Halve finale: 16 trio's spelen 3 games TRIO Score voorronden telt mee.
Finale : 8 Trio's spelen 3 games TRIO Score voorronden en halve finale telt mee.
Ook in de (halve) finale games wordt handicap toegekend.
Geen Re-entry mogelijk, dus niet als trio en ook niet individueel.
(je mag dus maar voor 1 trio uitkomen)
Er wordt gespeeld voor leuke en/of lekkere prijzen, alsmede voor de EEUWIGE ROEM.
Inschrijfgeld slechts 50 euro per trio, bestaande uit:
Baanhuur:
€ 12,50
Prijzenpot:
€ 20,00
extra prijsjes:
€
5,00
sportprijzen:
€
5,00
organisatie
€
7,50
Totaal
€ 50,00

NBF promotionele erkenning klasse 3 toernooi met vermelding op de online NBF wedstrijdkalender.
Deelname van NBF leden is dus toegestaan. Scores tellen NIET mee voor pasgemiddelde.
Het is een Trio toernooi over 4 games Europees systeem, met een top 16 halve finale van 3 games,
en een finale van top 8 van 3 games.
Deelname staat dus open voor iedereen, dus ook voor niet NBF leden!
Deelname : maximum pasgemiddelde per game trio van 674,99!!
Bonus voor NBF leden en geoefende spelers :
Berekend over het pasgemiddelde, 100 % van 225 met een maximum van 75 pins.
Bonus voor niet NBF leden, maar bijvoorbeeld bedrijvenleague of 50 plus league spelers:
Berekend over leaguegemiddelde, 100 % van 225 met een maximum van 75 pins.
Bonus voor niet NBF leden en niet spelend in een league :
Berekend over de gegooide score tijdens het toernooi, 100 % van 225, maximum 75.
Vanzelfsprekend wordt dit herberekend na een eventueel gespeelde (halve) finale
Wij vragen dus alle bowlers die geoefend zijn een gemiddelde op te geven.
Dit is wel zo eerlijk ten opzichte van onze niet geoefende bowlers en is het toernooi
weer in sportief evenwicht.
Daar waar wij dit nodig achten, zal het opgegeven gemiddelde gecontroleerd worden.
Wij houden ons het recht toe om de trio’s die deze regel overtreden of ten onrechte toepassen
te weigeren of zelfs te diskwalificeren !
Spelers/sters zonder NBF lidmaatschap, maar met een gemiddelde dienen een verklaring
te overleggen van de league secretaris van de league waarin zij spelen.
Deze verklaring mag hooguit 14 dagen oud zijn en dient een gemiddelde over minimaal
21 gespeelde games te vermelden.
Tevens dient hierop te staan waar de games zijn gegooid (centrum en league) .
Bij minder dan 21 games wordt men gerekend als niet spelend in een league.
Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren en consumpties te nuttigen in het
bowlingcentrum Pand 17.

Voorronden :
Maandag 4 mei 2020
Dinsdag 5 mei 2020
Woensdag 6 mei 2020
Donderdag 7 mei 2020
Vrijdag 8 mei 2020
Zaterdag 9 mei 2020

Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Serie 5
Serie 6

20.15 - 22.15 uur (ivm Nationale Herdenking)
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
10.30 - 12.30 uur

Eventueel extra serie op zondag 3 mei 2020 van 10.30 tot 12.30 uur op verzoek (minimaal 3 trio's)
Eventueel extra series op dinsdag 5 mei 2020 overdag (Bevrijdingsdag) op verzoek (minimaal 3 trio's)
Eventueel extra serie op zaterdag 9 mei 2020 op verzoek (minimaal 3 trio's)
Zondag 10 mei 2020 : Finaledag:
10.30 uur - 12.00 uur :
3 games
12.00 uur - 12.30 uur :
13.00 uur - 14.30 uur :
3 games
14.30 uur - 15.00 uur :
15.30 uur - 17.00 uur :
3 games
Aansluitend :

Trio's Nummers 9 t/m 16 na voorronden
Baanonderhoud
Trio's Nummers 1 t/m 8 na voorronden
Baanonderhoud
FINALE (Trio's nummers 1 t/m 8 na halve finales)
Prijsuitreiking

Prijzen:
We spelen om verrASSENde prijzen. Zowel per trio als individueel zullen er prijzen beschikbaar zijn.
Prijzenpot is afhankelijk van aantal deelnemers.
Doelstelling: Een gezellig, leuk en betaalbaar toernooi.
Deelname is ook mogelijk voor niet NBF leden.
Opgave formulier :
Teamnaam :
naam :

evt NBF lidnr

Speler/ster 1
Speler/ster 2
Speler/ster 3

Serievoorkeur 1 :
Inschrijver / TC :

Mailadres voor bevestiging etc :

Serievoorkeur 2 :

Serievoorkeur 3 :

Gem:

