DELENS “MOONLIGHT” TORNOOI
Het bestuur van Delens Bowling Club heeft beslist om op vrijdag 9 februari 2018 een tornooi te
organiseren , en dit op basis van het Moonlight principe , waarbij in het donker (enkel de pindeck
wordt verlicht) om het minste aantal kegels wordt gespeeld.
Het is onze bedoeling om iedereen een fijne avond te bezorgen , en dit op basis van een tornooi
waarbij getracht wordt om de leden dichter bij elkaar te brengen. Hieronder vinden jullie meer
informatie hierover :
Wanneer ?

Vrijdag 9 februari 2018, aanvang 20,00 u

Hoe ?
¾ Inschrijven gebeurt vooraf en individueel , met een maximum van 40 inschrijvingen , op een
lijst die aan ons infobord zal worden uitgehangen.
¾ De aanbetaling gebeurt vanaf 19,30 u, zodat wij stipt om 20,00u met proefballen kunnen
beginnen.
¾ De spelers worden verdeeld over de banen op basis van toevalstrekking .
¾ Eenmaal getrokken , speelt men 3 games en dit op dezelfde baan.
¾ De 1e bal in de goot gooien = strike , bij de 2e worp geen kegel raken of in de goot spelen =
spare (Moonlight principe).
¾ De speler met het minste kegels over de 3 games wint het tornooi.
¾ Bij gelijke stand wint de speler met de laagste game (event. Daarna 2e,3e laagste…..)
¾ De inschrijvingsprijs bedraagt 10,00 €
¾ Aangezien het beperkte inschrijvingsgeld is het prijzengeld beperkt. Er worden tijdens de
games een aantal verrassingen / prijzen voorzien die op een ludieke toegewezen zullen
worden, waardoor iedereen wel eens aan bot komt. De verrassingen / prijzen zullen door
het bestuur worden vastgelegd in functie van het aantal deelnemers
¾ Mochten er tijdens het tornooi betwistingen zijn , dan zal het bestuur hierover oordelen

Het bestuur van Delens hoopt met deze nieuwe formule op zoveel mogelijk inschrijvingen (max =
zoals aangegeven) en wenst elke deelnemer veel succes toe !!!
Met sportieve groeten ,
Het bestuur

