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 Meld je aan bij Michel (mdw.hendriks@ziggo.nl) of Terry (terry_hoonhout@hotmail.com).
Vermeld je naam, welke serie(s) je wilt spelen en evt. met wie je samen op 1 baan wilt.
Deze voorinschrijvingen kunnen plaatsvinden tot 1 dag vÓÓr de bewuste speeldatum.
 Michel en Terry doen hun best elke dag op de website een update te plaatsen van de inschrijflijsten.
 Last-minute inschrijving in De Zoete Inval is mogelijk, voorzover er nog plaats is.
 Re-entry is toegestaan tot maximaal 3 deelnames.
 Je speelt 3 games, volgens het Europese speelsysteem. Na elke game schuif je een baan op.
 Betalen gebeurt aan de inschrijfbalie, alleen cash.
 Speelschema series:
 Vrijdag 27 augustus: # 1: 14:00 - 15:15 uur
		 Deze serie staat bij voorrang open voor deelnemers aan een 50+ league in De Zoete Inval
		 in seizoen 2021/2022.
 Zaterdag 28 augustus: # 2: 11:00 - 12:15 uur, # 3: 12:15 - 13:30 uur, # 4: 13:30-14:45 uur
 Zondag 29 augustus: # 5: 10:30 - 11:45 uur, # 6: 11:45 - 13:00 uur
Series 2 t/m 6 staan open voor alle deelnemers aan alle leagues in De Zoete Inval in seizoen
2021/2022.

Finale: zondag 29 augustus, 13:15 tot 14:45 uur
Kosten:
12 €
per serie

Z.o.z. voor het wedstrijdreglement

Veel plezier, en welcome back!
Het Wedstrijdsecretariaat

Cadeaubonnen
te winnen

wedstrijdreglement
Het Welcome Back Toernooi (WBT) van Bowling Vereniging Haarlemmerliede wordt gespeeld
conform het Sportreglement van de Nederlandse Bowling Federatie, met de navolgende
wijzigingen, aanpassingen, uitzonderingen en aanvullingen:
Het WBT staat open voor alle leden van de vereniging (volwassenen en jeugd), en alle spelers van
de overige leagues in De Zoete Inval.
Series en finale zijn op basis van 3 games inclusief handicap.
De handicap wordt bepaald volgens de laatste Totaallijsten (gemiddelde in de leagues tot 1 week
voor de 1e serie van de voorrondes) met de formule 80% van (220 - gemiddelde volgens Totaallijst).
Tijdens de series wordt er gespeeld met 2 personen op 1 baan.
De finale wordt gespeeld met 3 personen op 1 baan. Indeling van de banen wordt onwillekeurig
door middel van een trekking door het Wedstrijdsecretariaat gedaan.
De pinfall uit de series wordt niet meegenomen naar de finale.
De inschrijvingen zullen in 4 klassen worden verdeeld:
• 65+ spelers
• Jeugd
• Dames
• Heren
De finaleplaatsen worden naar rato van de inschrijvingen verdeeld.
Er wordt gespeeld volgens het Europees systeem (1 game op één baan).
Re-entry aan het toernooi is toegestaan. Maximaal 3x inschrijven bij voorinschrijving.
Door je in te schrijven voor dit toernooi, ga je akkoord met de reglementen.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.

