Toernooi format
Voorronde:
We starten met 12 teams verdeeld over 3 poules, dit volgens een loting
De teams spelen 3 games round robin.
Positie Ronde:
Na 3 games gespeeld te hebben gaan de nr 1en 2 van elke poule naar de poule A
de nr 3 en 4 gaan naar poule B
Hier speelt men 5 games round robin.
Finale Ronde:
De nr 5 en 6 van elke poul naar de finale poul laag (spelen voor plaats 9-10-11 en 12)
De nr 3 en 4 van elke poul naar de finale poul midden (spelen voor plaats 5-6-7 en 8)
De nr 1 en 2 van elke poul naar de finale poul hoog (spelen voor plaats 1-2-3 en 4)
Hier speelt men 3 games round robin.
EXTRA 1 Persoons finale.
Ieder team mag 1 speler aanwijzen die namens het team 1 game gaat bowlen.
Diegene met de hoogste score incl hcp wint een prijs voor het gehele team
Puntentelling:
Er wordt gespeeld op basis van handicap (hcp) 80% van 220 met een maximum van 70
Per wedstrijd zijn er 7 (voorronde en finale ronde) of 9 (positie ronde) punten te behalen.
3 punten voor een gewonnen wedstrijd (team), gelijkspel levert 1 punt op.
Na iedere game zijn er ook nog punten te behalen voor de pinfall.
Dit gaat per poule.
Voorronde en Finale Ronde
Positie Ronde
1e 4 punten
1e 6 punten
e
2 3 punten
2e 5 punten
e
3 2 punten
3e 4 punten
e
4 1 punt
4e 3 punten
5e 2 punten
6e 1 punt
Een 300 game incl hcp levert 2 bonuspunten op.
Sponsoren.
Van elk team wordt er verwacht om minimaal aan € 100 sponsorgeld mee te nemen.
Dit kun je zelf bekostigen (€20 p.p)
Of je vraagt dit aan je familie, vrienden, bowling eigenaar, vereniging enz.
Dit is op meerdere manieren bij elkaar te krijgen.
Een aantal voorbeelden.
• Een vast bedrag.
• Per strike
• Per 200 game incl.
• Per 200 game excl.
• Per gewonnen punt
Ieder team dat zich heeft ingeschreven krijg een formulier mee om eventuele persoonlijke
sponsoren te zoeken zodat ieder team kan bijdragen aan het goede doel.
Overige regels.
• Er wordt gespeeld volgens de NBF regels
• Mocht u ingeschreven hebben maar onverhoopt verhindert zijn, dan graag 48 uur
vooraf afmelden anders wordt het inschrijfgeld toch in rekening gebracht.

