M I N I G O L F - V E R E N I G I N G
Secretariaat:
Eekhoornstraat 7
6865 WB Doorwerth
Telefoon: 026-3333648
E-mail: wilbertvanhelmond@hotmail.com

www.mgv-duno.nl

Baanadres:
W.A. Scholtenlaan 138a
6865 NA Doorwerth
Telefoon: 026-3342188
B.g.g.: 06-54684306

Op zondag 8 maart organiseert onze vereniging weer het traditionele

Aanvang:
Spelregels:

10.00 uur – Baan open: 8.30 uur
Het toernooi is door de NMB goedgekeurd en zal gespeeld worden
volgens de reglementen van de NMB, afdeling 2
Aantal ronden:
5
Training:
Woensdag 4 maart en zaterdag 7 maart van 13.00-17.00 uur
Scheidsrechters:
Worden voor het begin van het toernooi bekend gemaakt
Inschrijfgeld:
Junioren: € 2,50 p.p.; overigen € 5,00 p.p.
Inschrijving:
De sluitingsdatum voor inschrijving is woensdag 4 maart 2020
De inschrijvingen dient U te sturen naar de secretaris (zie boven)
Deelnamegerechtigd: Alle (semi)sportleden van de NMB en recreantleden uit district Oost
Categorieën:
Dames, Heren, Jeugd, Dames senioren, Heren senioren
Na de 4e ronde - dus vanaf de 5e ronde - gaat de bovenste helft Groep 1
vormen en de onderste helft wordt Groep 2
Dit gebeurt bij de categorieën, waar minimaal 20 deelnemers zijn.
Bij een oneven aantal deelnemers (per categorie) zal de minderheid –
vanaf de 5e ronde dan groep 1 vormen. Overigen spelen dan in groep 2.
VOORBEELD: Bij een aanmelding van 20 deelnemers (per categorie)
gaan de beste 10 vanaf de5e ronde verder in de Groep 1. Staan de nrs.
9 of eerder, 10 en 11 en verder gelijk, gaan die allen verder in Groep 1.
Speelgroepen:
De speelgroepen zullen geformeerd worden op woensdag 4 maart
Aanmeldingen na deze dag komen dus achteraan
De uitslag van de loting zal op www.mgv-duno.nl te zien zijn
Ieder die zich opgeeft, accepteert de uitslag van de loting
Prijzen:
Voor elke categorie zijn er in principe drie prijzen
Wij behouden het recht om het aantal prijzen aan te passen aan het
aantal deelnemers

De auto dient op het grote parkeerterrein geplaatst te worden

Door opgave aan dit toernooi gaat u akkoord met de privacyverklaring van de MGV DUNO.

Namens de wedstrijdcommissie:
Wilbert van Helmond (wedstrijdleider)

