
Dit toernooi is ter nagedachtenis aan Carla de Jong, voormalig (bestuurs)lid van de vereniging.

Alle inschrijfgelden, donaties en veilingopbrengst komen ten goede aan het Kinder Kanker Fonds KiKa.

Iedereen kan deelnemen aan het toernooi. (Leden, Niet-leden, Familie, Vrienden, enz..)

Er wordt gespeeld volgens het NBF Sportreglement in de onderstaande klassen en aanvullingen/aanpassingen.

Inschrijfkosten voor jeugd (<18 jaar) en Rolmaatjes is 5 euro

Inschrijfkosten voor volwassenen is 10 euro

Klasse:  Senioren Heren (Lid / Gast) - Senioren Dames (Lid / Gast) - Jeugd - Rolmaatjes

Handicap

Iedereen krijgt een handicap opgeteld bij zijn score. 80% van 210-gem met een maximum van 130.

De handicapberekening voor leden van de vereniging wordt gebaseerd op de laatst gepubliceerde 

TopTotaalLijst. Voor de gastspelers wordt de handicap gebruikt van een vorige deelname of berekend op basis van 

de 2 hoogste games. De bepaalde handicap wordt gebruikt bij re-entry en bij de finale.

Voorronden

Er zijn verschillende series in de voorronden. Serie 0 is geheel voor de Rolmaatjes (Onze Gehandicapte Bowlers).

De zaterdag serie is voor de jeugd en zijn/haar familie. Na 17 maart mogen anderen inschrijven op de open plaatsen.

Er is re-entry toegestaan, bij inschrijving met een maximum van 3 keer.

Spelers dienen 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en hun inschrijfgeld te betalen.

De voorronden worden gespeeld over 3 games Europees systeem. Tussen series in (op 1 avond) wordt er niet geolied.

Bij serie 0 (Rolmaatjes) wordt er gespeeld met 3 spelers per baan (bij de rolmaatjes wordt er niet gewisseld per game).

Bij de overige series wordt er gespeeld met 2 personen per baan en na elke game wordt er 1 baan opgeschoven.

Finale

De finale wordt gespeeld op zondag 29 maart en begint om 10:00 uur. Finalisten dienen om 9:30u aanwezig te zijn.

Finalisten worden uiterlijk zaterdag 28 maart om 16:00uur bekend gemaakt via de website en facebook.

De 5 hoogste spelers van de Rolmaatjes en de 5 hoogste spelers van de jeugd (hoogste totaal over 3 games incl HCP)

spelen in de finale.

 Het aantal finalisten bij de senioren heren en dames wordt evenredig verdeeld over het aantal inschrijvingen.

De finale wordt gespeeld over 3 games, 5 personen per baan. De score van de voorronde worden niet meegenomen.

De nummers 1, 2 en 3 per klasse krijgen een beker.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

Na de finale wordt de veiling gehouden ten behoeve van het Kinder kanker Fonds KiKa.
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