
Jackpottoernooi 

Organisatie:  Bowling Vereniging Spijkenisse 
Plaats:   Party -en Bowlingcentrum Spijkenisse 
Datum:  Zondag 31 maart 2019  
Inschrijfgeld:  Gratis  
Deelname:  vaste jackpotspelers seizoen 2018-2019 
Voorronden: Mochten er meer dan 32 spelers zich opgeven wordt er eerst een 

voorronde gespeeld over 2 games waarvan de top 32 doorgaat naar de 
groepsfase.  Bij 32 spelers of minder worden er geen voorrondes 
gespeeld. 

Groepsfase: Alle 32 spelers worden verdeeld in 8 groepen van 4 personen. Elke 
groep speelt 3 games tegen elkaar en de top 2 van elke groep gaat 
door naar het Knock-out Systeem 

Knock-Out: Hierin zijn 5 rondes te weten een 8e finale, kwartfinale, halve finale, 
3e/4e plaats en de finale. U wordt elke ronde gekoppeld aan 1 speler 
waartegen u 2 games speelt. De winnaar van elke wedstrijd plaatst zich 
weer voor de volgende ronde. Tot de kwartfinale zullen de 2 spelers op 
dezelfde baan spelen en vanaf de halve finale spelen de spelers ieder 
op een eigen baan. Iedere ronde zullen de scores uiteraard weer op 0 
beginnen. 

Handicap: 80% van 200, uitgaande van huisleague (bij meerdere huisleagues geld 
de laagste handicap) 

Series: Voorronde(optioneel): 09:00-11:00  
groepsfase:    11:00-13:00 

 8e finale:   13:15-14:00 
 Kwartfinale:   14:15-15:00 
 Baanonderhoud 
 Halve finale:   15:30-16:00 
 3e/4e plaats:   16:00-16:30 
 Finale:    16:30-17:00 
Prijzenschema:  Alle deelnemers zijn verzekerd van prijzengeld, hieronder ziet u het 

schema 
Voorronde:  €5,- 
Groepsfase:   €10,- 

 8e finale:  €20,- 
 Kwartfinale:  €25,- 
 4e plaats:  €50,- 
 3e plaats:  €75,- 
 2e plaats:  €100,- 
 1e plaats:  €150,- 
Inschrijving: Door uiterlijk donderdag 21 februari bijgaand inschrijfforumlier in te 

leveren bij uw leaguebestuur    
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?url=http://www.oudetol.nl/10-feitjes-over-bowlen-2255/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiF4oTqydLPAhUmLsAKHeaeBD0QwW4IGjAC&usg=AFQjCNHGPt1EIDaUYs0PTVNdOmuHsGah1g


 
 
 

Inschrijfformulier jackpottoernooi 
 
 

Naam speler:……………………………………………………………………… 
 
 
Jackpotdag:…………………………………………………………………………. 
 
 
 
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. 
 
 


