M I N I G O L F - V E R E N I G I N G
Secretariaat:
Mr. J.A. Schorerstraat 14
www.mgv-duno.nl
6836 HJ Arnhem
Telefoon: 06-54684306
E-mail: wilbertvanhelmond@hotmail.com

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

Beste sportvrienden,
Op vrijdag 20 mei a.s. organiseren wij ons nationale
waarvoor wij u willen uitnodigen.

45+TOERNOOI

Deelnamegerechtigd: Alle sportleden en semisportleden van de NMB. Bovendien alle
recreantleden uit het district Oost, die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt..
Aanvang:
Spelregels:
Kleding:
Aantal ronden:
Categorieen:

10.00 uur. De baan is ‘s morgens vanaf 8.30 uur geopend.
Het toernooi is door de NMB goedgekeurd en er zal gespeeld worden
volgens de reglementen van de NMB, afdeling 2.
Men wordt verzocht in clubkleding en sportschoenen te verschijnen.
4
Heren – Dames
Vanaf de 4e ronde worden de categorieën gesplitst in:
Heren 1 - Heren 2 / Dames 1 - Dames 2
Dit gebeurt bij de categorie waar minimaal 20 deelnemers zijn.
Bij een oneven aantal deelnemers (per categorie) zal de minderheid –
vanaf de 4e ronde dan groep 1 vormen. Overigen spelen in groep 2.
VOORBEELD: Bij een aanmelding van 20 deelnemers (per categorie)
gaan de beste 10 vanaf de 4e 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.

Prijzen:
Speelgroepen:
Training:

Er zijn maximaal drie prijzen voor elke categorie.
De speelgroepen zullen de deelnemers tijdig op de mail ontvangen.
De minigolfbaan is op woensdag, zaterdag en de zondag geopend.
Woensdag/zaterdag (13.30-17.00 uur) en op zondag (11.00-17.00 uur)
Scheidsrechters: Worden voor het begin van het toernooi bekend gemaakt.
Inschrijfgeld:
€ 6,00 p.p.
Inschrijving:
Sluitingsdatum is dinsdag 17 mei a.s.
Tel.: 06-54684306 / Email: wilbertvanhelmond@hotmail.com
Publiek:
Het publiek wordt op de baan toegelaten, mits men zich dan houdt aan
de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
ATTENTIE:
De auto dient op het grote parkeerterrein geplaatst te worden
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking

Hopende dat velen onder u aan ons toernooi zullen deelnemen, verblijven wij met
vriendelijke sportgroeten.
Wilbert van Helmond
wedstrijdleider M.G.V. DUNO

