


PRIJZENGELD
 ➞ Bij meer dan 100 deelnemers wordt het prijzengeld aangepast.
 ➞ De fam. Magermans is ook dit jaar weer de sponsor van de sinaasappels die er te winnen zijn met 

iedere strike in de voorronde.

SERIE-INDELING
 ➞ Deelnemers binnen een straal van 80 km van Venray worden vriendelijk verzocht om in een vroege 

serie in te schrijven.
 ➞ Inschrijvingen ontvangen vóór 14 april 2019 worden zoveel mogelijk via e-mail bevestigd
 ➞ Prijsuitreiking zo spoedig mogelijk na de finale.

PRIJS HEREN DAMES
1e € 125,- € 125,-
2e € 100,- € 100,-
3e € 80,- € 80,-
4e € 60,- € 60,-
5e € 50,- € 50,-
6e € 40,- € 40,-
7e € 30,- € 30,-
8e € 30,- € 20,-

9e - 12e € 25,-
13e - 17e € 20,-
18e - 24e € 15,-

DAG DATUM SERIE TIJD
Zaterdag 20 april 1 10.00 uur

2 12.00 uur
Maandag 22 april 3 09.30 uur

4 11.30 uur
Dinsdag 23 april 5 19.30 uur
Zaterdag 27 april 6 09.30 uur

7 11.30 uur
Zondag 28 april 8 09.00 uur

9 11.00 uur
Baanonderhoud

10 13.30 uur
11 15.30 uur

Baanonderhoud
Finales Dames/heren 18.00 uur

Dames/heren 19.00 uur

TOERNOOIGEGEVENS

NAAM
 ➞ 38e Oranje Toernooi

 ➞ (Sinaasappeltoernooi)

ERKENNING
 ➞ Het toernooi heeft een NBF erkenning: 

2019/C704

ORGANISATIE
 ➞ Bowling Vereniging Venray i.s.m. 

Restaurant Bowling Venray

WANNEER
 ➞ Zaterdag 20 April t/m Zondag 28 April 2019

WAAR
 ➞ Restaurant Bowling Venray 

Mgr. Hanssenstraat 10 - 5807 BD Oostrum 
Tel. 0478-583223

EVENT
 ➞ 5 Game’s voorronde, 2 spelers per baan, 

Europees systeem, Handicap 80 % van 
220 max. 60 per game

FINALES
 ➞ 32 Finaleplaatsen

 ➞ minimaal 8 Dames en 16 Heren spelen 
finale over 3 games, 2 spelers per baan.

 ➞ Resterende finale plaatsen worden naar 
rato verdeeld. Scores uit de voorronde 
worden meegenomen naar de finale.

PRIJSUITREIKING
 ➞ Zo spoedig mogelijk na afloop van de finale

 ➞ Prijzen worden alleen uitgereikt bij de 
prijsuitreiking.

DEELNAME
 ➞ Deelname staat open voor alle NBF leden 

met een Sportpas en leden van buitenlandse 
Bowlingfederaties welke zijn aangesloten bij 
WTBA.

KOSTEN
 ➞ Inschrijving   €30,00 

Opbouw:

 ➞ Baanhuur    €13,00
 ➞ Prijzengeld    €13,25
 ➞ NBF afdracht   €  2,-
 ➞ Organisatie kosten   €  1,75

RE-ENTRY
 ➞ Re-entry is niet toegestaan

EX-AEQUO
 ➞ Indien voor plaatsing in de finale 2 of meer 

spelers gelijk eindigen of indien na de finale 
2 of meer spelers eindigen op de plaatsen 
1 - 2 en 3 en artikel 218 lid 1 (hoogste 
scratch score gaat voor) geen beslissing 
geeft, wordt een 9e en 10e frame gespeeld 
tussen de betreffende spelers. In alle overige 
gevallen krijgen de spelers dezelfde plaats 
toegewezen volgens artikel 218 lid 3a.

INSCHRIJVING
Inschrijvingen via de inschrijfkaart of e-mail 
opsturen 
vóór 14 april 2019 aan:

 ➞ E-mail: p.roijakkers@chello.nl onder 
vermelding van:

 ➞ Naam, adres, woonplaats
 ➞ Geslacht, geboortedatum
 ➞ Verenigings- en bowlingpasnummer, 

pasgemiddelde, serie voorkeur
 ➞ Indien mogelijk e-mail adres
 ➞ Bij groeps inschrijving van twee of meer 

bowlers gaarne vermelden welke bowlers 
met elkaar op de baan willen staan

 ➞ Algemene Verordening Gegevensbescherming
 ➞ Vanaf 25 mei 2018 geldt bovenstaande 

verordening. Om hieraan tegemoet te 
komen, moeten wij aan elke deelnemer 
vooraf vragen of deze akkoord gaat met 
de publicatie van zijn/haar priv gevens 
op onze site en presentatie tijdens het 
toernooi. U wordt daarom verzocht tijdens 
het aanmelden/inschrijven op de dag van 
uw eerste deelname aan het toernooi dit 
te verklaren en te ondertekenen.

 ➞ Mocht u hier tegen bezwaar hebben, 
zullen wij uw gegevens niet publiceren en 
een blanco regel plaatsen op onze site/
presentatie

 ➞ Contactpersoon:
 ➞ Peter Roijakkers 

Berkelstraat 8 
5704 GE Helmond

 ➞ Telefoon: 06-51434754


