Verenigingskampioenschappen
seizoen 2018-2019
Organisatie:
Voorronden:
Finale:
Inschrijfgeld:
Deelname:
Klasse:

`

Voorronden:
Finales:

BVS
Spijkenisse

Bowling Vereniging Spijkenisse.
zondag 10 maart 2019
zondag 10 maart 2019
€15,00 per persoon , u krijgt een bevestiging per email.
Inschrijving verplicht tot betalen.
Alle speelgerechtigde BVS leden, senioren en junioren
Men mag ook in een hogere klasse inschrijven dan zijn of haar gemiddelde.
A klasse > 190 voor heren, voor dames > 175
B klasse 175 tot 189,99 (heren), 160 tot 174,99 (dames)
C klasse 160 tot 174,99 (heren), 145 tot 159,99 (dames)
D klasse <159,99 (heren), <144,99 (dames)
5 games single, Amerikaans systeem 2 spelers per baan
5 games single, Amerikaans systeem 1 speler per baan
Pinfall uit de voorronde wordt meegenomen

Series:

serie 1:
zondag 10 maart 2019
09:30 – 11:30
serie 2:
zondag 10 maart 2019
11:30 – 13:30
Baanonderhoud

Finales:

zondag 10 maart 2019
14:00 – 15:00 Finale C/D Dames/Heren
15:00 – 16:00 Finale B Dames/Heren
Baanonderhoud
16:30 – 17:30 Finale A Dames/Heren

Prijsuitreiking:

Prijsuitreiking direct na de finale.
Er zijn 3 finales gepland, indien het aantal inschrijvingen daar toe aanleiding geeft
kunnen er 1 of 2 finales worden afgehaald, hier wordt een beslissing over genomen
zodra alle inschrijvingen zijn verwerkt ,dit wordt dan op de website bekend gemaakt

Inschrijving:

Door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij uw
leaguebestuur

Sluiting:

De inschrijving sluit op 4 maart 2019

Prijzen:

Voor de nummers 1,2 en 3 per klasse, dames en heren zijn er sportprijzen.
De verenigingskampioen en –kampioene vertegenwoordigen de BVS op de
Dag der Kampioenen

INSCHRIJFFORMULIER
Naam Speler:……………………………………………………….. M/V Pasgemiddelde:……………
Speelt mee in klasse : A / B / C / D
Indien u een voorkeur heeft om met een bepaalde speler op de baan te staan kunt u dit hieronder aangeven
Naam Speler:……………………………………………………….. M/V
Speelt mee in klasse: A / B / C / D

Voorkeur:

Serie 1

___________

Serie 2

__________

Wilt u met een 1 of 2 aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat.
Wilt u zo vriendelijk zijn om verschillende series in te vullen en niet alle twee hetzelfde.

Handtekening Speler:……………………………..

Voor bevestiging per email, vul hier uw emailadres in

E-mail Speler:…………………………………………………………………………….

Bij de inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in
dat de inschrijver zich akkoord verklaart met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van de Bowling Vereniging Spijkenisse en gaat akkoord met het verwerken en
publiceren van de gegevens van alle door mij ingeschreven personen in de betreffende klassementen.
Wanneer u lid bent van een buitenlandse bowlingbond dan geeft deze speler zich, mede namens alle door
hem of haar ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse
Bowling Federatie. Ook geeft de inschrijver, mede namens alle door hem of haar ingeschreven personen,
toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.
Meer informatie vindt u op www.bvsspijkenisse.nl.

