YES, we mogen weer na alle problemen die we hebben gehad met Corona, willen
we als bestuur toch nog een leuke afsluiting doen van dit seizoen 2021/2022. We gaan
dus BBK spelen wel op een andere manier dan jullie gewend zijn. Onder het genot van een
drankje en hapje sluiten we die avond seizoen 2021/2022 af.
We hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Maar let op we kunnen 48 deelnemers plaatsen.
We gaan ervan uit dat het een super gezellige avond zal worden tot dan.

BOSSCHE BEDRIJVEN KAMPIOENSCHAPPEN
Datum :

Maandag 13 juni 2022 om 19.00 uur

Organisatie :

S.B.B.L.

Deelname :

Bossche Bedrijfsbowlers van de respectievelijke leagues:
Maandag en Dinsdag . Voor eenieder die tenminste 9 games heeft
gespeeld in de reguliere bossche bedrijvenleage.
Let op we hebben 16 banen ter beschikking. Max 3 per baan.
Vol is dus vol.

Speelwijze :

3 games single (max 3 spelers per baan)

Handicap :

Volgens de standenlijst van de laatste speelavond. Van elke spelers wordt
een nieuw game-gemiddelde bepaald door alle games uit alle leagues op te
tellen.

All-events :

Totaal 16 hoogst geplaatsten over 3 games, onderverdeeld in vier dames
en twaalf heren finale (afhankelijk van het aantal deelnemers.). In de
finale beginnen we met 0 punten. In de finale worden 2 games gegooid.

Ex-aequo :

Bij gelijke stand is de hoogste scratch-score bepalend, anders de 9e en
10e frame.

Inschrijving :

Door middel van inschrijfformulier + financiën bij organisator
(Jeanne Sanders) in te leveren. Voorrang serie-indeling volgens
inschrijving. LET OP: Inschrijven is betalen

Kosten :

10.00 EURO per persoon. Kosten te voldoen bij inschrijving.

Opmerking

:

Tijden zijn nog even onder voorbehoud.
De inschrijving sluit op als alle banen vol zijn.

Inschrijfformulier BOSSCHE BEDRIJVEN KAMPIOENSCHAPPEN

Graag inleveren bij Jeanne Sanders en tevens de betaling bij inschrijving

Naam speler 1: _______________________________
Naam speler 2: _______________________________

Wat wij wel even willen vermelden is dat bij een inschrijving voor het toernooi ook
rekening wordt gehouden met jou. Kom je zonder tegenbericht niet opdagen, dan
worden er te veel kosten gemaakt die ten nadele zijn van de spaarkas. Er moet namelijk
wel worden afgerekend en dat is weggegooid geld! Natuurlijk kun je verhinderd zijn,
maar geef dit dan ook ten alle tijden door aan Jeanne.

