
PAASTOERNOOI 2O16

Datum: zaterdag 26 maart 2016
Deelname: Open voor iedereen

Inschrijfgeld € 37.50 per team (€ 12.50 per persoon )

Serie-indeling Serie 1 09:30 uur
Serie 2 11:30 uur
Oliepauze
Serie 3 14:00 uur

Finale 1 16:00 uur

Prijsuitreiking 16:45 uur
*) tijden kunnen vervroegd worden bij onvoldoende deelnemers. Hou de site in de gaten.

Speelwijze 4 games Europees Trio, max. 36 Trio's = 108 deelnemers

Samenstelling Trio's.

Re-entry Toegestaan zolang er plaats is. Alleen met zelfde team samenstelling. 
Nieuwe teams gaan voor re-entry.

Voorronde 1 game Trio Scratch ingooien (dus geen ingooien vooraf)
Deze game doet wel mee in de prijzen ! Scores van alle spelers worden gesorteerd.
Nummer 1, 13 en 25 (bij 12 teams) hebben elke serie prijs ! *1)
Monitoren worden op 2 spelers / baan gezet en je wisselt van baan.
Daarna speel je 3 games Dubbel Baker Format Scratch voor Trio's (zie uitleg)
Na elke game wissel je van baan.

Finale-indeling 12 Trio's spelen 2 Dubbel Baker Format Scratch games. Indeling finale:
a) Top 8 standen na alle series
b) Uit de overige teams worden vlak voor de finale 4 teams door loting bepaald. 
Het geluksteam dient wel voltallig aanwezig te zijn.

Extra prijzen Er zitten verrassings-pins tussen. Zodra deze aan de voorkant zichtbaar is 
(pin 7,4,2,1,3,6 of 10) mag degene die aan de beurt is aan het rad draaien. 
Wie de pin omgooit trekt een kaart met een opdracht. Dit kan van alles zijn.

Inschrijven bij de balie van het bowlingcentrum.

*1) Elke deelnemer en elk Trio kan max. 1 prijs winnen !  Indien een (re-entry) speler of trio 
al een prijs heeft zal de eerstvolgende speler of trio de prijs winnen.
Bij gelijke pinfall zal het rad bepalen wie wint.
Extra prijzen vallen hier buiten, iedereen doet wel automatisch mee aan extra prijzen.
Een Trio kan maar 1x de finale halen.

Uitleg Dubbel Baker Format Scratch systeem voor Trio's: 
3 Spelers onthouden achter wie ze spelen en spelen achter elkaar frames. 
Op de monitor staan slechts 2 spelers. Scores worden voor 2 spelers ingevuld. 
Voor je beurt gooien  (kan gebeuren) is frame afmaken, volgende beurt overslaan
en daarna wachten totdat je weer achter je voorganger zit. 
Score telt wel gewoon mee. Alle gegooide scores tellen mee.



Prijzen

Voorronde game scratch (bij elke serie van 12 teams, prijs wordt aangepast bij minder teams):
Plaats Prijs 24 teams Prijs 36 teams

1 25 40

13 20 30

25 15 20
*) bovenstaande prijzen gelden voor iedere serie !

Prijs pinfall na 3 games Dubbel Baker Format (prijs wordt aangepast bij minder teams):
Plaats Prijs 24 teams Prijs 36 teams

1 60 120

2 54 90

3 48 72

4 42 60

5 36 48

6 30 36

7 24 30

8 18 24

9 12 18

10 6 12

Hierlangs afknippen Hierlangs afknippen Hierlangs afknippen

Teamnaam: ….................................................................................

Speler1:.....................................................M/V

Speler2:.....................................................M/V  

Speler3:.....................................................M/V  

Gewenste serie …................. of ….................

Handtekening: ….................................................................................

*) Inleveren bij de balie van het bowlingcentrum


