WINTERTOERNOOI 2020

Datum
Organisatie
Deelname
Handicap

Speelwijze
Spelverloop

Brunch
Inschrijfgeld
Prijzen
Serie
Inschrijven

: zondag 19 januari 2020
: Hoeve de Aar i.s.m. Bowling Vereniging Heerlen.
: Open voor iedereen, zowel senior als jeugd.
Er wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Minimaal 8 teams anders gaat toernooi NIET door.
: De handicap bedraagt 70% van 220 met een maximum van 60 pins per persoon.
Voor de berekening van de handicap geldt het pasgemiddelde seizoen 2017-2018. Indien
niet aanwezig geldt het gewogen leaguegemiddelde. Is ook dit niet aanwezig dan wordt de
handicap berekend over de eerste 3 games van het toernooi.
: 4 games, Europees systeem.
: Ieder team speelt elke game in dezelfde volgorde. U kunt in de 2e, 3e en 4e game extra pins
verdienen. Dit gaat als volgt, de eerste speler(ster) van een team krijgt in het eerste frame
van de 2e game voor elke omgegooide pin 10 pins extra met dien verstande dat men voor
een strike 10x10 pins= 100 pins + 25 pins extra= 125 pins extra krijgt, voor een spare krijgt
men 10x10=100 pins + 10 pins extra= 110 pins extra. Voor alle andere scores krijgt men 10x
het aantal omgegooide pins extra, bijvoorbeeld men gooit 8 pins om dan ontvangt men
8x10= 80 pins extra, enz. In de derde game telt dit voor de 2e speler(ster) van het team en in
de vierde game voor de 3e speler(ster) van het team. U kunt zodoende maximaal 3 x 125
pins= 375 pins extra scoren per team.
: Na afloop van het Wintertoernooi staat er voor alle deelnemers(sters) een brunch
gereed. U kunt ook alleen aan de brunch deelnemen.
: € 20,00 per persoon. Alleen brunch € 12,50 per persoon, alleen bowlen € 12,50 per persoon,
: Minimaal 25% van de deelnemende teams ontvangt een prijs, prijzen worden tijdens
toernooi bekend gemaakt.
: Er is slechts 1 serie van 10.00 uur – 12.30 uur.
: Bij de receptie Hoeve de Aar.

Na afloop een gezamenlijke brunch met prijsuitreiking.

Vriendelijk uitnodigend,

Bowling en Partyhoeve de Aar Heerlen

Bestuur Bowling Vereniging Heerlen

