Toernooi aanbieding
Voor diegene die inschrijven voor het 5e Thoolse brug/BEL Toernooi 2020

……1½ uur Trainen in de middag op het oliepatroon van het BEL BVT Toernooi wat
plaatsvind in Tholen van 23 t/m 29 Maart 2020 bij Bowling en Restaurant de
Thoolse Brug Stevinweg 1A 4691SM Tholen 0166-600226.
Met 2 personen op 1 baan .. voor

€ 15.00 p.p

Of aansluitend kan er gegeten worden in overleg de keuze die u krijgt zijn de
volgende plateservice gerechten…
• Mixgrill van vlees
• Schnitzel
• Biefstuk
• Bovenstaande gerechten eventueel met Champignon - of Pepersaus of
Kruidenboter
• Gebakken Zalmmoot met of zonder Hollandaisesaus
• Gebakken Mosselen
• Vispannetje van diverse vissoorten in hollandaisesaus eventueel met/of
zonder kaasgratin.
• Bij alle gerechten worden frietjes en een saladegarnituur geserveerd.
Prijs

€ 29.95 p.p.

B.V. Tholen
organiseert van
27 oktober t/m 01 november 2020
het

5 Thoolse brug
single handicap
e
toernooi(2 editie)
e

SERIE INDELING
Maandag
Reserve

26-10-2020
20:00 – 22:00

Dinsdag
Serie 1

27-10-2020
20:00 – 22:00

Woensdag
Serie 2

28-10-2020
20:00 – 22:00

Donderdag
Serie 3

29-10-2020
20:00 – 22:00

Zaterdag
Serie 4
Baanonderhoud
Serie 5

30-10-2020
11:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30

Zondag
Serie 6
Baanonderhoud
Serie 7
Baanonderhoud
Serie 8
Baanonderhoud

01-11-2020
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Finale 1
Finale 2

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Prijsuitreiking 20:30 uur

PRIJZENSCHEMA
Gebaseerd op 96 deelnemers. Voor dames en heren geldt apart prijzenschema. Dit is
afhankelijk van de inschrijvingen en ratio verdeling.
Dames en Heren 1 t/m 6
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

€ 160,-€ 120,-€ 90,-€ 80,-€ 60,-€ 40,--

Overige finale plaatsen
Nr. 7
€
Nr. 8
€
Nr. 9
€
Nr. 10
€

30,-30,-20,-20,--

TOERNOOIREGLEMENT
NAAM:

5e Thoolse brug SINGLE HANDICAP TOERNOOI (2e editie)

PLAATS:

Bowlingcentrum De Thoolse brug
Stevinweg 1a
4961SM Tholen
Tel.: 0166 – 600226

DATUM:

26-10-2020 t/m 01-11-2020

KOSTEN:

€ 32,-- persoon

ORGANISATIE:

Bowling Vereniging Tholen

1. N.B.F. toernooi erkenning 2020-C783
2. Speelwijze: 5 games Europees systeem, 2 personen per baan.
3. Finale indeling: 4 games 1 persoon per baan, scores van voorronde wordt niet
meegenomen.
Finale 1: de Dames die als nr 1 t/m 6 geëindigd zijn na de voorronde aangevuld met 2
overige finalisten pro ratio aan de hand van inschrijving aantal dames/heren.
Finale 2: de Heren die als nr 1 t/m 6 geëindigd zijn na de voorronde aangevuld met 2
overige finalisten pro ratio aan de hand van inschrijving aantal dames/heren.
Dit wordt in de week voorgaande eerste speeldag bepaald en gepubliceerd op website en
toernooi locatie.
4. Handicap: 80 % van 220 met een maximum van 60
5. Er wordt gespeeld volgens het NBF sportreglement. In alle gevallen waarin dit reglement
niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Alle beslissingen door de wedstrijdleider zijn
bindend.
6. Leden van BVT en/of deelnemers welke in een straal van 60 km van het bowlingcentrum
wonen, dienen zich in te schrijven in de series 1,2, 3, 4 en 6.
7. Betaling op de speeldag bij de wedstrijdtafel.
8. Iedereen die zich ingeschreven heeft, is verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
9. Telefonische inschrijvingen, dienen schriftelijk / per email te worden bevestigd.
10. Er kan worden ingeschreven via mijn NBF of via de website van BV-Tholen, hierbij dienen
minimaal 2 voorkeurserie ’s opgegeven te worden.
11. Wanneer het bowlingpaspoort geen gemiddelde vermeldt, wordt gehandeld volgens het
NBF sportreglement art 307. Indien geen gemiddelde overlegd kan worden, wordt men van
deelneming uitgesloten.
12. Het bondsbureau bepaald voor alle spelers met één of meer niet-Nederlandse
bowlingpassen een toernooigemiddelde naar analogie van het bepaalde in art. 306 van het
NBF Sportreglement waarbij de in Nederland behaalde resultaten worden opgeteld bij de
door de betreffende buitenlandse federatie gepubliceerde gegevens. Dit
toernooigemiddelde is leidend en wordt daarom voor buitenlandse spelers te allen tijde
worden gebruikt in plaats van het op zijn/haar buitenlandse pas getoonde gemiddelde.
13. Alle inschrijvingen die voor 17 oktober 2020 ontvangen zijn, worden per email bevestigd.
14. Re-entry is maximaal 1 keer toegestaan.
15. Er dient een Privacy verklaring ingevuld en getekend te worden bij inschrijving welke zal
uitgereikt worden bij de wedstrijdtafel.
16. Voor inlichtingen kunt telefonisch terecht bij:

Bowling Vereniging Tholen, afd. wedstrijdzaken
J.M. de Nooijer
Groenewegplantsoen 3, 4908 DK Oosterhout
0162-428397 of 06-38741750 liefst in de avonduren van 17:00 tot 22:00 uur
E-mail:
wedstrijdzaken@bowlingverenigingtholen.nl
Informatie op onze website:
www.bowlingverenigingtholen.nl

