EURO-TOERNOOIEN
Gedurende de maanden Juli, Augustus en September zullen er in totaal 5 EuroToernooien plaatsvinden die hun naam niet alleen danken aan de inleg van € 1,00 per
persoon, maar ook aan de prijzen in euro’s. De totale inleg per avond wordt steeds weer
als prijzengeld beschikbaar gesteld.

WANNEER?:
Woensdagavond 4 juli a.s.
Woensdagavond 18 juli a.s.
Woensdagavond 8 augustus a.s.
Woensdagavond 22 augustus a.s.
Woensdagavond 12 september a.s.

(vrije partner keuze)
(vaste partner)
(vrije partner keuze)
(vaste partner)
(vrije partner keuze)

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten Euro-toernooien:
-

de één waarbij men zich per tweetal (doublette) dient aan te melden en waarbij
een ieder dus een vrije keus heeft in het kiezen van een partner;
de ander waarbij de wedstrijdleiding doubletten samenstelt en wel op zodanige
wijze, dat daarbij de ranglijst van de niveaucompetitie gehanteerd wordt en
waarbij de hoogst geclassificeerde (die avond aanwezige) speler gekoppeld
wordt aan de laagst geclassificeerde (die avond aanwezige) speler. De één na
hoogst geclassificeerde speler wordt gekoppeld aan de één na laagst
geclassificeerde speler) etc. etc. (De zogenaamde vaste partner)

In beide gevallen speelt men op de betreffende avond steeds met dezelfde partner.

SPELREGELS EURO-TOERNOOIEN:
Aanmelding op de toernooi-avond voor uiterlijk 19.30 uur (afhankelijk van het systeem
per doublette of individueel) tegen betaling van € 1,00 p.p. aan de wedstrijdtafel.
VERZOEKE MET GEPAST GELD TE BETALEN!
Direct na sluiting van het inschrijftijdstip van 19.30 uur vindt loting plaats door het
computer programma WERKMAN en ontvangen de teamcaptains de wedstrijdkaart met
daarop de tegenstanders van die avond.
Tussen 19.45 en 20.00 uur wordt begonnen met de eerste partij, waarbij het team dat de
toss gewonnen heeft de terreinkeuze heeft en als eerste mag werpen.
Er wordt door de wedstrijdleiding geen startsignaal gegeven en er wordt niet op tijd
gespeeld.
Iedere partij vangt aan met als stand: 3 – 3
Uitslagen op zowel de wedstrijdkaart als op de uitslagenlijst in de kantine vermelden en
de tegenstander voor akkoord laten paraferen.
Om klokslag 22.00 uur fluit de wedstrijdleiding af en dient onmiddellijk met de partij
gestopt te worden. De mêne wordt dus niet meer uitgespeeld en telt dus ook niet
meer mee. (tenzij op het moment van het fluitsignaal alle boules gespeeld zijn!
Wedstrijdkaart direct na afloop van de laatste partij inleveren bij de
wedstrijdleiding, waarna z.s.m. de einduitslag bekend gemaakt zal worden en de
prijsuitreiking zal plaatsvinden.
Einduitslag wordt als volgt berekend:
Aantal winstpartijen
Saldo
Beste winstpartij
Zo nodig “beste” verliespartij.\
voor een volledig uitgespeelde winstpartij krijg je 3 punten
voor een gelijkspel (dat kan nl. als de stand op het eindsignaal gelijk is) krijg je 1 punt
voor een verliespartij uiteraard geen punten.
Veel plezier
De Wedstrijdcommissie,

