


Bowling en Partycentrum Stardust 

organiseert het 14e Zomertoernooi. 

Dit jaar met een gegarandeerde prijzenpot, wekelijks een bowlingbal voor de hoogste serie inclusief handicap, wekelijks  

een prijs voor de hoogste game inclusief handicap, een pot voor de hoogste serie overall,  48 finalisten inclusief  

het Early Birds klassement en de desperado squad en een BBQ met DJ Silvan na afloop van de prijsuitreiking. 

 

Speelwijze : 

De deelnemers spelen minimaal 5 series van 4 games inclusief handicap om  zich te plaatsen voor de finale. 

Kosten : 

De eerste 10 series : 10,00 euro p/serie;  de volgende 5 series : 9,50 euro p/serie 

 serie 16 tot 20 : 9,00 euro p/serie;  serie 21 tot 25 : 8,50 p/serie en alle volgende  

series 8,00 p/serie.  Kosten voor de desperado squad zijn 10,00 euro. 

 

Handicap : 

De handicap word berekend over het pasgemiddelde van het seizoen 2011-2012 of het gewogen league gemiddelde  

van alle gespeelde leagues van het seizoen 2011-2012  indien dit hoger is.  

 

Indien men geen pasgemiddelde heeft dan geldt het gewogen league gemiddelde van alle gespeelde leagues van het  

seizoen 2011-2012. Heeft men ook geen league gemiddelde dan word het gemiddelde berekend  over de eerste 5 series.  

Als daarna het gemiddelde met meer dan 10 % stijgt word de handicap evenredig aangepast. In alle gevallen geldt 80 % van 210. 

 

Speeldata : 

De voorronden starten op 29-05-2012 t/m 30-08-2012.  De speeltijden zijn van Maandag t/m Donderdag van  

18.00 uur tot 23.00 uur en op Zaterdag en Zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur. 

Op Zaterdag 01-09-2012 is er om 11.00 uur een Desperado Squad. 

De Finale begint op Zondag 02-09-2012 om 09.00 uur. 

Finaleplaatsen : 

De top 36 inclusief handicap plaatst zich voor de finale. Voor de spelers die voor 02-07-2012 hun 5 series spelen  

en zich niet plaatsen voor de top 36 zijn er 8 finale plaatsen in het early birds klassement. 

Op zaterdag 01-09-2012 kunnen zich 4 spelers die 5 series hebben gegooid en zich niet voor de top 44 hebben  

geplaatst, zich d.m.v. een desperado squaddie 1 game gooien zich alsnog plaatsen voor de finale. 

 

1
e
 finaleronde : 

Nr 25 t/m 48 uit de voorronde spelen 4 games amerikaans systeem, 2 spelers per baan score uit de  

voorronde vervalt. De top 12 incl. HCP gaat door naar finaleronde 2. 

 

2
e
 finaleronde :  

Nr 13 t/m 24 uit de voorronde en de top 12 uit finaleronde 1 spelen 4 games amerikaans 

systeem, 2 spelers per baan, score uit de voorronde vervalt. De top 12 incl HCP gaat door naar finaleronde 3. 

 

3
e
 finaleronde : 

Nr 1 t/m 12 uit de voorronde en de top 12 uit finaleronde 2 spelen 4 games amerikaans systeem, 2 spelers per baan,  

score uit de voorronde vervalt. De top 12 incl HCP gaat door naar finaleronde 4. 

 

4
e
 finaleronde :  

De top 12 uit finaleronde 3 spelen 3 games amerikaans systeem, 1 speler per baan 

score uit finaleronde 3 vervalt. De top 4 incl HCP gaat door naar finaleronde 5. 

 

5
e
 finaleronde : 

De top 4 uit finaleronde 4 spelen Best of Three, 1 speler per baan, amerikaans systeem 

score uit finaleronde 4 vervalt. Nr 1 speelt tegen Nr 4, Nr 3 speelt tegen Nr 2. 

 

6
e
 finaleronde : 

De winnaars van finaleronde 5 incl HCP spelen Best of Three, 1 speler per baan, amerikaans systeem, score uit  

finaleronde 5 vervalt. De winnaar van deze finaleronde is de winnaar van het Zomertoernooi 2012. 

 



Tevens kan men zich inschrijven

Diegene die zich voor een serie inschrijven dingen mee naar de inhoud van deze pot voor de hoogste serie 

incl HCP gegooid tijdens de voorronden van het gehele toernooi.  Koste

10,00 euro en dient voor aanvang van de serie te worden voldaan.

Voor de spelers die gedurende het toernooi 10 series of meer hebben gegooid is er na aflo

een gratis BBQ met DJ Silvan. Voor de spelers 

bedragen de kosten voor deelname aan deze BBQ   7,50 euro.

Wekelijks een Strikebal voor de hoogste serie incl HCP van Maandag t/m Zondag.

Wekelijks een prijs voor de hoogste game incl HCP van Maandag t/m Zondag.

Wekelijks een prijs voor de meest gespeelde series van Maandag t/m Zondag.

( om mee te dingen naar de weekprijs moet men minimaal 5 series hebben

( de speler die het eerst het hoogste of meeste heeft gegooid is de winnaar van de weekprijs )

( maximaal 2 weekprijzen per deelnemer )

Hoogste Serie Pot

Dit Zomertoernooi word mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors :

   

 

 

  

 

 

 voor de Hoogste Serie Pot incl HCP over het gehele toernooi. 

Diegene die zich voor een serie inschrijven dingen mee naar de inhoud van deze pot voor de hoogste serie 

incl HCP gegooid tijdens de voorronden van het gehele toernooi.  Kosten van deze inschrijving bedragen 

10,00 euro en dient voor aanvang van de serie te worden voldaan. 

 

BBQ : 

Voor de spelers die gedurende het toernooi 10 series of meer hebben gegooid is er na aflo

Voor de spelers die minder dan 10 series hebben gegooid en voor introducees 

bedragen de kosten voor deelname aan deze BBQ   7,50 euro. 

 

Prijzenpot : 

Nr 1   750,- euro 

Nr 2   500,- euro 

Nr 3   250,- euro 

Nr 4   250,- euro 

Nr 5 t/m 12   100,- euro 

Nr 13 t/m 24  50,- euro 

 

kelijks een Strikebal voor de hoogste serie incl HCP van Maandag t/m Zondag.

Wekelijks een prijs voor de hoogste game incl HCP van Maandag t/m Zondag.

Wekelijks een prijs voor de meest gespeelde series van Maandag t/m Zondag.

kprijs moet men minimaal 5 series hebben gegooid of betaald. )

( de speler die het eerst het hoogste of meeste heeft gegooid is de winnaar van de weekprijs )

( maximaal 2 weekprijzen per deelnemer ) 

Hoogste Serie Pot afhankelijk van aantal inschrijvingen. 

 

Dit Zomertoernooi word mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors :

 

 

incl HCP over het gehele toernooi.  

Diegene die zich voor een serie inschrijven dingen mee naar de inhoud van deze pot voor de hoogste serie  

n van deze inschrijving bedragen  

 

Voor de spelers die gedurende het toernooi 10 series of meer hebben gegooid is er na afloop van de finale  

die minder dan 10 series hebben gegooid en voor introducees  

kelijks een Strikebal voor de hoogste serie incl HCP van Maandag t/m Zondag. 

Wekelijks een prijs voor de hoogste game incl HCP van Maandag t/m Zondag. 

Wekelijks een prijs voor de meest gespeelde series van Maandag t/m Zondag. 

gegooid of betaald. ) 

( de speler die het eerst het hoogste of meeste heeft gegooid is de winnaar van de weekprijs ) 
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