
BVH VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN 2019-2020 

Single en Dubbel Scratch Toernooi 
 

Omschrijving: Men speelt voor het overall kampioenschap van Hellevoetsluis.  

   

 Tijdens de voorronden worden 5 games dubbel gespeeld. Deze games tellen voor zowel 

het dubbel klassement als de individuele ranglijst. 

  

 Voor de dubbels wordt er geen finale gepland. De rangschikking na de voorronde is 

tevens de eindstand dubbels. 

 

 Plaatsing voor een finale of eindstand gebeurt op basis van de (totale) pinfall. 

 Bij een gelijke stand beslist het gooien van een 9e en 10e frame. 

 

Deelname:  Alle dames en heren senior van de B.V.H, die: 

▪ Hun contributie voor het seizoen 2019/2020 hebben voldaan. 

▪ Minimaal 60% in 1 van onze leagues gespeeld hebben (geldt alleen voor 

dubbelleden, anders in overleg met wedstrijdzaken ) 

▪ Alle Jeugdleden die in hun laatste jaar jeugd zitten en NIET meedoen aan de 

verenigingskampioenschappen jeugd. 

▪ Er is plek voor 40 deelnemers, VOL = VOL 

 

Klassen: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt het aantal klassen bepaald. 

 

 Dames     Heren 

 1 tot 4 speelsters  1 klasse   1 tot    7 spelers 1 klasse 

 5 tot 8 speelsters  2 klassen   8 tot  14 spelers 2 klassen 

 9 tot 12 speelsters  3 klassen 15 tot  21 spelers 3 klassen 

 Boven 12 speelsters 4 klassen Boven  21 spelers 4 klassen 

              

Series: Voorronden in series t.w.: 

    serie 1 – Dinsdag 4 Februari 2020 19:30 uur 

  serie 2 – Woensdag 5 Februari 2020 19:30 uur 

   

Finalisten:  Tijdens de finale worden 5 games single   

 Aantal finaleplaatsen spelers/sters is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Getracht zal worden om minimaal 25% door te laten gaan naar de finale. 

Wanneer er in een finale geen 3 spelers / sters van een klasse aanwezig zijn, zullen 

klassen gecombineerd worden. 

 

Finales:  Donderdag 6 Februari 

  De finales beginnen ongeveer 19:30 uur, scores uit de voorronde worden meegenomen 

 

Prijzen: De toe te kennen beloningen voor dit toernooi zijn sportprijzen.   

 KAMPIOEN en KAMPIOENE 2019-2020 + deelname Dag der Kampioenen 2020. 

 

 

Kosten: De deelname kosten voor deze editie zijn: € 15.00 per persoon. 

 

  

Inschrijven alleen bij Ricardo Rutten (Do) , online inschrijven (r.rutten39@upcmail.nl) of 

afgeven aan Peter vd Oever.   Dit a.u.b. zo spoedig mogelijk 
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