3 & 4 Maart 2018
HBB-Scheveningen
Verenigingskampioenschappen
De HBB Verenigingskampioenschappen zijn gezellig,
sportief en uitdagend. Voor elke
strike is er een klein prijsje te
verdienen en voor de winnaars
liggen er mooie prijzen klaar.

In het kort:

Meld je nu aan via:
wedstrijdzaken@hbb-scheveningen.nl

•
•
•
•
•

€ 32,50 inschrijfkosten
Écht voor alle HBB-leden
Prijsjes voor iedere strike
Singles en Doubles
Spannende knock down finales
voor de klasse-titel

•

Vernieuwd format, meer kans op dé
titel: Verenigings-Kampioen

Volg de HBB
ook op Social
Media

Meer informatie: www.hbb-scheveningen.nl of mail naar wedstrijdzaken@hbb-scheveningen.nl

Dé wedstrijd voor ALLE leden van HBB!!
De HBB Verenigings-kampioenschappen is een wedstrijd voor écht
iedereen!
Iedereen speelt tenminste acht games in zijn/haar eigen klasse. Voor
iedere strike, iedere turkey en een six pack is er leuk prijsje te winnen.
De finale eindigt ook nog eens met een spannende stepladder voor
iedere klasse. Beide dagen duren van 10:00 uur tot ca. 12:30uur.
Format:
Alle deelnemers spelen acht games verspreid over twee dagen. De
eerste dag worden vijf games dubbels gespeeld. De tweede dag worden
nog eens drie games gespeeld. De top drie in iedere klasse gaat
vervolgens door naar de Stepladder 1. De nummers 1, 2 en 3 spelen 1
game op 1 baan. De beste 2 spelers hiervan spelen nog een game in de
2e Stepladder, waarna de klasse-winnaar bekend is.
Bij een één-één stand volgt een roll-off.
De verenigingskampioen wordt degene met de hoogste pinfall over 10
games!! (dame en heer)

De kampioenen van 2016-2017:
Ferrell en Eliane

Brackets:
Iedereen kan zich aanmelden voor de brackets. Deelname kost vijf
euro. Dit gaat rechtstreeks in de pot. Er kan op drie manieren
prijzengeld gewonnen worden. Alle drie de onderdelen leveren een
derde van de totale pot op

Brackets:
* Mystery game (tussen de 100 en 200)
* Kleinste verschil tussen hoogste en laagste game
* Hoogste
game
Welke kaart
past bijvan
jou? het toernooi
Klasse-indeling:
Klasse
A
B
C
D
•
•
•

Heren
190 en hoger
175 t/m 189,99
160 t/m 174,99
t/m 159,99

Dames
175 en hoger
160 t/m 174,99
145 t/m 159,99
t/m 144,99

Dubbels Mixed
380 en hoger
350 t/m 379,99
320 t/m 349,99
t/m 319,99

Inschrijving sluit op 1 Maart 2018
Prijzen worden alleen uitgekeerd wanneer de prijswinnaar aanwezig is bij de uitreiking
Klassen kunnen worden samengevoegd bij een te laag deelnemersaantal, A/B, B/C, C/D.

