BVKD

Inschrijﬀormulier Kersttoernooi
Naam

: __________________________________________

Tel.nr

: __________________________________________

E-mail : __________________________________________
League : __________________________________________
Voorkeur voor serie:
1 : _______________
2 : _______________
3 : _______________

LET OP: de laatste serie is in principe
gereserveerd voor leden die van ver
komen en voor re-entries.
Helaas kan niet iedereen in de laatste
serie spelen!

KERSTTOERNOOI

Slechts 1 serie invullen betekent niet
dat u ook automatisch in die serie
geplaatst wordt!

Speelt bij voorkeur samen op een baan met:
____________________________________________________*
* aub zelf ook een formulier invullen!!!
Gooi het formulier in het postvakje bij de schoenenkast
of email deze gegevens naar sportcommissie@bvkd.nl.

14 & 15
DECEMBER

Serie indeling

Kersttoernooi 2019

Zaterdag 14 december 2019
Serie 1
10.00 - 11.40 uur
Zondag 15 december 2019
Serie 2
9.40 - 11.20 uur
Serie 3
11.20 - 13.00 uur
Aanvang finale
omstreeks 13.15 uur

Koos & Liesbeth
Boekenstijn

Met dank aan alle sponsors!

•

14 en 15 december in Gasterij ‘t Karrewiel.

•

Inschrijving staat open voor alle BVKD-leden.

•

Inschrijfgeld is € 12,50.

•

2 personen per baan, 4 games op handicapbasis 80% van
200, max. 80. De laagste game valt af!

•

Het gemiddelde wordt genomen van de laatst beschikbare
league-lijst. Er moeten minimaal 21 games zijn gespeeld.
Bij deelname aan meerdere leagues wordt het hoogste
gemiddelde genomen. Is er geen gemiddelde beschikbaar,
dan wordt de handicap berekend over de 4 games voorronde.

•

Bij gelijk eindigen wint de hoogste scratch score.

•

Re-entry is toegestaan tijdens het toernooi (niet bij voorinschrijving). De hoogst gegooide score telt!

•

De 20 hoogst geëindigden na de voorronden plaatsen zich
voor de knock-down finale, die op de bekende wijze zal
worden gespeeld. Wanneer een finalist niet (tijdig) aanwezig is, zal zijn/haar plaats worden opgevuld door de
volgende speler op de lijst. Het recht op een prijs vervalt bij
het niet spelen van de finale.

•

De finale vangt aan met een nul-score.

•

Er is voor iedere finalist een kerstpakket

•

EXTRA: staat een Gekleurde Pin als headpin en gooi je
een strike? Dan heb je een consumptiemuntje verdiend!
LET OP: Wel vooraf even iemand van de sportcommissie
waarschuwen! Eén per persoon en alleen in de voorronde.

