Thoolse Summer Singles
2 t/m 31 augustus 2016
Plaats: Bowling en Eeterij de Thoolse Brug, Stevinweg 1, 4691 SM Tholen.
Organisatie: Stichting Bowling Promotion Zeeland ism Bowling en Eeterij de Thoolse Brug
Deelname: Iedereen die spontaan zin krijgt om eens even een toernooitje te gaan bowlen, melden bij de receptie.
Speelwijze: 4 Games single ( Europees systeem) op een banenpaar, inschrijven van te voren is niet nodig. Er wordt
gespeeld voor een eind klassement dus geen finales.
Speeldagen: Alle dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen in de maand augustus 2016 vrije
inloop van 14.00 tot 21:00 uur en de zaterdagen van 14.00 tot 18.00 uur. Dit onder voorbehoud van beschikbare
banen op het tijdstip dat U wilt spelen. Indien U 0166-600226 belt kunt U informatie of er op het tijdstip dat U wilt
spelen banen beschikbaar zijn.

Klassen: Er wordt gespeeld in twee klassen nl:
Scratch

> Bowlingpas gemiddelde 185 of hoger.

HDCP
> Bowlingpasgemiddelde 184,9 of lager hdcp 80% 220,
Indien er geen bowling pas overlegd kan worden wordt de HDCP achteraf berekend.
Re– entry: Er kan maar in een klasse tegelijk deelgenomen worden, re-entry is alleen mogelijk in de klasse waarin
men de 1e entry heeft gespeeld. Er mag zo vaak deelgenomen worden als men wil waarbij de hoogste score blijft
staan.
Ex Aequo: In geval van een ex-aequo (gelijke stand) is het kleinste verschil tussen hoogste en laagste game scratch
bepalend.
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 15, en is als volgt opgebouwd:
Baanhuur
€ 10,00 > Prijzengeld
€ 4,50 > Organisatiekosten € 0,50

Prijzengeld: Iedere deelnemer legt per keer € 4,50 in de prijzenpot. Er is een aparte pot voor de HDCP en de
Scratch. Het schema hieronder is een voorbeeld bij 100 deelnemers.
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Hoe meer deelnemers hoe hoger het prijzengeld.
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