Reglement Zomertornooi - King & Queen
Promotietornooi WYY-,&<RXQJ%,/¶V
1.
2.
3.
4.

of Latem -

Dit tornooi is toegankelijk voor alle leden van BBSF, zowel volwassenen als jeugdspelers.
Locatie: Bowl-Inn Latem, Kortrijksesteenweg 209, Sint-Martens-Latem.
Organiserend comité: Sypré Mathias (wedstrijdleider), De Jaegher Frederik, Roman Bart, Stevens Sandy
Alle reglementen van BBSF zijn van toepassing.

5. Er wordt gespeeld over 3 manches van 4 games. Met een keuze uit 3 speeldagen per manche:
a. Manche 1: wo 20, do 21 en vr 22 juni 2018, aanvang proefballen om 20u00
b. Manche 2: wo 11, do 12 en vr 13 juli 2018, aanvang proefballen om 20u00
c. Manche 3: wo 15, do 16 en vr 17 augustus 2018, aanvang proefballen om 20u00
6. (UZRUGWHHQ³/DVW&DOO´YRRU]LHQ,QGLHQMHDDQHHQEepaalde manche niet kan deelnemen, wegens vakantie of
dergelijke, krijg je nog een laatste kans om deze manche in te halen:
a. Last Call: Zaterdag 25 augustus 2018
b. Manches 1, 2 en 3 zijn in te halen om respectievelijk 13u00, 15u30 en 18u00 (= aanvang proefballen)
7. ³.LQJ´RI³4XHHQ´YDQ/DWHPZRUGMHQLHW]RPDDU
Elke manche wordt gespeeld op een ander patroon. Geen van deze patronen zal het huispatroon zijn. Er wordt een
NHX]HJHPDDNWGRRUKHWRUJDQLVHUHQGFRPLWpXLWGH³Kegel Pattern Library´GLHRQOLQHEHVFKLNEDDULV(U]DOKLHUELM
2x voor een challengepatroon gekozen worden en 1x voor een sportpatroon. Voor iedere manche zal het patroon
bekendgemaakt worden, uiterlijk 1 week voor aanvang van de manche in kwestie.
8. Na afloop van de 3 manches en de Last Call zullen de volgende titels worden uitgereikt:
a. King of Latem: Voor de volwassen heren (21 of ouder)
b. Queen of Latem: Voor de volwassen dames (21 of ouder)
c. Prince of Latem: Voor de jongens (jonger dan 21)
d. Princess of Latem: Voor de meisjes (jonger dan 21)
9. De leeftijd op de eerste speeldag van de eerste manche telt als basis om een speler in te delen in de verschillende
categorieën (ook als de speler zelf niet deelneemt op die speeldag).
10. Het heOHWRUQRRLNRVW¼ GXVGHPDQFKHV JDPHV HQZRUGWXLWHUOLMNELMGHHHUVWHGHHOQDPHDIJHUHNHQG'LW
NDQFDVKRISHURYHUVFKULMYLQJRSQDDPYDQ³<RXQJ%,/¶V´,%$1%(%,&.5('%(%%
YHUPHOGLQJ ³=RPHUWRUQRRL´OLFHQWLHQU
11. Re-entry wordt niet toegelaten.
12. Inschrijven kan via de website www.youngbils.be of via mail naar latem@bowlinn.be of dejaegherf@telenet.be.
Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u op de hoogte te brengen van updates over dit tornooi en de volgende
edities. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met derden of andere verenigingen voor eender welk doeleind.
13. Er wordt gespeeld met een maximum van 3 personen per baan, over een maximum van 16 banen. In totaal geeft dit
een maximale bezetting van 144 deelnemers, verspreid over de 3 shiften per manche.
14. De baanindeling gebeurt volgens inschrijving, beginnend bij baan 26 en aflopend.
15. Er worden 4 games gespeeld per manche op Amerikaanse wijze.
16. Het hele tornooi wordt gespeeld met handicap. Deze handicap zal bepaald worden op basis van het gemiddelde
behaald in het seizoen 2017-2018.
17. Er wordt een prijzenpot voorzien voor meerdere categorieën.
a. &DWHJRULHKHUHQ*HPLGGHOGH! ĺ+DQGLFDS YDQKHWYHUVFKLOPHW
b. &DWHJRULHKHUHQGDPHVJHPLGGHOGHĺ+DQGLFDS YDQKHWYHUVFKLOPHW
c. 'DPHV%LMHHQPLQLPXPYDQGHHOQHHPVWHUVĺ+DQGLFDS YDQKHWYHUVFKLOPHW
d. -HXJG%LMHHQPLQLPXPYDQGHHOQHPHUV MRQJHUGDQ ĺ+DQGLFDS YDQKHWYHUVFKLOPHW
18. Iedere categorie speelt voor de prijzenpot bepaald door het aantal deelnemers
a. Na aftrek van de kosten voor de games, wordt 50% van de rest uitgedeeld als prijzenpot. De andere helft
gaat rechtstreeks naar -,&<RXQJ%,/¶V3HUGHHOQHPHUEHWHNHQWGLWHHQSULM]HQSRWYDQ¼
b. Prijzen zijn steeds in de vorm van een onkostenvergoeding.
c. De verdeling van de prijzen hangt af van het aantal deelnemers. Per schijf van 10 deelnemers is er een
extra winnaar. Als basis wordt hierbij 2 prijzen voor een minimum van 10 deelnemers genomen.
d. Je kan een voorbeeld van deze verdeling vinden op onze website of facebookpagina (weldra beschikbaar)
19. Er wordt gespeeld met een rechtstreeks klassement over de 3 manches heen. Bij ex aequo telt het kleinste verschil
tussen de manches, en in tweede instantie tussen de individuele games.
20. Elke betwisting die niet is voorzien in de toegepaste reglementen, zal definitief en zonder verhaal door het
inrichtend comité worden beslecht.

