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Geachte bowlingliefhebbers,
Bowling Vereniging Gouda nodigt u hierbij uit deel te nemen aan ons

1e “Open Gouds Bowlingtoernooi 2018”
voor familie, vrienden en bedrijven.
Bijgaand treft u een inschrijfformulier aan; indien u wenst deel te nemen kunt u zich, evt.
met meerdere teams, middels dit formulier aanmelden (het inschrijfformulier staat ook op de
site www.bvgouda.nl, en is ook aan te vragen via ons mailadres: info.bvgouda@gmail.com
Voor eventuele bowling geïnteresseerden hét moment om nader kennis te maken met onze
prachtige sport, de vereniging en onze accommodatie.
We kunnen altijd nog spelers plaatsen binnen onze vereniging.
Inschrijving:
- een team van minimaal 3 en maximaal 4 personen onder opgave van je éigen naam.
Dus géén pseudoniemen - koosnaampjes e.d.!
Reglement:
- per team mag slechts 1 persoon zijn geregistreerd bij een Bowlingvereniging.
- De leeftijd moet minimaal 16 jaar zijn.
- 1 competitieavond van 3 games. Je speelt een game met je team met maximaal 3 spelers.
- voorwaarden handicap-opbouw voor de finale:
•
geregistreerde bowlingspelers spelen met de handicap uit de reguliere competitie
•
voor overige spelers geldt dat na 2 games de handicap berekend wordt en er minimaal
2 games per persoon gespeeld moeten zijn in de voorrondes, er kunnen dus géén
deelnemers meedoen aan de finaleavond als die nog niet eerder hebben gespeeld!
Inschrijfgeld:
- per team € 50,00 uitsluitend te voldoen d.m.v. overschrijving op bankrekeningnummer:
NL68INGB0003832915 t.n.v. 1e Gouds Bowlingtoernooi 2018 o.v.v. uw teamnaam
Speelavonden:
- Dinsdag 19 juni 2018 en/of woensdag 20 juni 2018 (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Finale:
- Donderdag 21 juni 2018
We beginnen alle avonden om 20.00 uur, dus tijdig vooraf melden s.v.p.
Locatie:
- Bowling-en Partycentrum Gouda, Heuvellaan 1, Gouda
Prijzen:
- 1e prijs
- 2e prijs
- 3e prijs

:
:
:

beker en medaille
Medaille
Medaille

Sluiting van inschrijving 10 juni 2018!!!
En reageer snel want vol is vol, óók t.a.v. voorkeuravonden.
De binnenkomst van inschrijving + betaling geldt als volgorde.
U ontvangt van ons via e-mail een bevestiging met daarin de door u te spelen avonden.

