
27e Vierdaagse
Trio toernooi

N.B.F. Erkenning: V2019/C714

woensdag 29 mei t/m 
zaterdag 1 juni 2019

Aanvang alle dagen: 19:00 uur

Reglement
Deelname
Trio's. Mixed Trio's zijn toegestaan. Dit toernooi is toegankelijk voor alle NBF leden. Maximum 12 teams. 

Speelwijze
24 Team games individueel Europees systeem, verdeeld over 4 dagen van 6 games.
Zowel de Trio-evenementen als de individuele rangschikking zijn op handicap basis.
De handicap berekening is 80% van 220 met een maximum van 64 per game. 
Dit is een NBF toernooi. Er wordt uitgegaan van het pasgemiddelde. 
Voor dit toernooi zijn de regels van de NBF van toepassing. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzien 
beslist de wedstrijdleiding. 

Inschrijving
Inschrijfgeld bedraagt € 240,- per team, € 3,33 per speler game. Inschrijving via het bijbehorende formulier. 
Deze kunt u ook van de site http://bvrij.nl downloaden. Inleveren via de bowling of via mail 
(wedstrijdzaken@bvrij.nl). Het formulier dient volledig ingevuld en getekend ingeleverd te worden.  

Winnaars
Het winnende trio is het trio met de meeste punten. Bij een gelijke stand bepaalt de pinfall (incl handicap). 
Individueel winnaar is de speler/ster met het hoogste gemiddelde incl. handicap.
Men dient minimaal 12 games gespeeld te hebben voor de individuele rangschikking.
Bij gelijk eindigen bepaald het scratch gemiddelde.

Prijzengeld *)          Teams                           Individueel M/V
Speelschema  12 teams  11 teams 10 teams
      elke  dag  2 events            1 – € 420 1 – € 360 1 – € 300 1 – € 15
      3 games man to man 2 – € 270 2 – € 240 2 – € 210 2 – € 10
                     trio to trio 3 – € 180 3 – € 150 3 – €   150 3 – €   5
      3 games  overall - 4 – € 120 4 – €   90 4 – €   90
                     man to man overall 5 – €   60 5 – €   60 5 – €   60
                     trio's overall 6 – €   30 6 – €   30 6 – €   30
      extra bonus punten voor pinfall elk event
*) Bij minder aantal inschrijvingen wordt het prijzengeld aangepast

Elke dag krijgt de bowl(st)er met de overall hoogste pinfall game incl. hcp € 5 *)

Elke dag krijgt het team met de overall hoogste pinfall game incl. hcp € 15 *)

*) Als betreffende bowl(st)er of team al een prijs heeft wint de volgende in de lijst.

mailto:wedstrijdzaken@bvrij.nl
http://bvrij.nl/


27e Vierdaagse
Trio toernooi

woensdag 29 mei t/m zaterdag 1 jun 2019
       Aanvang alle dagen: 19:00 uur

Inschrijfgeld: € 240,00 per team.

Team naam: .................................................................................

Teamcaptain: .................................................................................

Speler 1: .................................................................................

Speler 2: .................................................................................

Speler 3: .................................................................................

Reserve 1: .................................................................................

Reserve 2: .................................................................................

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 26 mei 2018 is de toernooiorganisatie verplicht de deelnemers aan een toernooi te laten tekenen voor 
het publiceren van standen, het maken van foto’s en het bewaren van een aantal andere aanvullende 
persoonsgevens. Wilt u zo vriendelijk zijn de hierna volgende punten in te vullen. 

Noodzakelijke gegevens JA / NEE *
Hierbij verklaart de inschrijver, zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Rotterdam Ijsselmonde en gaat akkoord met
het verwerken en publiceren van de hoogst noodzakelijke gegevens van alle door mij ingeschreven
personen in de betreffende klassementen. 
Hieronder wordt verstaan; Pasnummer, Naam, Gemiddelde, Geslacht.

Aanvullende gegevens JA / NEE *
Hierbij gaat de inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende contactgegevens zoals e-mailadres 
en telefoonnummer

Hierbij gaat de inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende contactgegevens van alle door mij
ingeschreven personen omdat hij/zij informatie wil ontvangen over dit of latere toernooien.

Foto's en beeldmateriaal JA / NEE *
Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming voor het 
maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening teamcaptain: .................................................................................

Datum van inschrijven:* .................................................................................

* Maximaal 12 teams kunnen deelnemen. De teams worden aan de hand van de datum van inschrijving 
ingedeeld. 
Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij één van de bestuursleden of digitaal worden opgestuurd 
naar wedstrijdzaken@bvrij.nl


