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FINALES    Maandag 29/08/22 

aanvang 19.30 uur 

 

Ereprijs 

KURT LODEWIJCKX 

 

Prijzen t.w.v. € 2000 
( Afhankelijk van het aantal gespeelde kaarten ) 

 

De wedstrijd staat open voor elke bowlingliefhebber. 

Er wordt gespeeld met automatische score. 

Er worden zowel in de voorronde als de finale 4 games gespeeld met een totaal van 12 aangeduide strikes.  

Ieder heeft een handicap van 70% op 220 X 3, met een maximum van 150. 

BBSF-spelers spelen met het laatst aangepaste gemiddelde. 

( Gemiddelde volgens laatst uitgekomen boek BBSF. Dus kan tijdens tornooi wijzigen )  

Indien men geen BBSF-gemiddelde kan voorleggen speelt men met het bewezen clubgemiddelde. 

Voor spelers die geen gemiddelde hebben is de handicap bepaald op 100. 

Spelers van Delen's B.C. spelen met een Cumul-gem. van LIGA/BBSF. 
 

De prijs per kaart bedraagt €12,00. Het aantal deelnames is onbeperkt. 

Er dienen evenwel minimum 5 kaarten gespeeld te worden. 

Elke begonnen poging dient volledig betaald te worden. 

Er mag geen score-correctie gedaan worden zonder medeweten van een bevoegd persoon. 

De rangschikking voor de semi-finale wordt gemaakt door de 5 beste kaarten per speler samen te tellen. 

Bij gelijkheid van kegels heeft de speler met de minste handicap voorrang. 

 

De 24 hoogste scores ( 5 kaarten ) spelen de semi-finale 

Kegels gespeeld in de voorronde worden niet meegenomen naar de semi-finale. 

De banen worden geloot 10 minuten voor aanvang van de finales. 

De semi-finale wordt gespeeld met drie personen per baan.( Geen baanwissel ) 

De acht hoogste scores van de semi-finale gaan door naar de finale. 

De andere spelers worden geklasseerd van 9 tot 24 volgens de score in de semi-finale 

 

De acht spelers van de finale nemen hun score van de semi-finale mee. 

De finale wordt gespeeld met twee personen per baan. 

Na de 2 finalerondes wordt de rangschikking opgemaakt.  

De speler met de beste totaalscore (met handicap) wint het tornooi. 

Bij gelijke score in de finale heeft de speler met de laagste handicap de voorrang. 

Bij betwistingen nemen de inrichters een bindende beslissing. 

 

Prijs Kurt Lodewijckx gaat naar de 5 eerste plaatsen van de voorronde 

Iedere week  is er 2 maal € 12 te winnen voor de hoogste kaart. 

- voor spelers met HCP 75 of meer op de kaart 

- voor spelers met HCP 74 of minder op de kaart 

De inrichters. 


