
 

 

Uitnodiging 2 tegen 2 toernooi 
 

Zondag 7 juli 2019 
 

 

 
Aanvang: 9:30 uur. De baan is vanaf 8:30 uur geopend. 
 
Plaats: Midgetgolfpark "Friesland", Bosberg 4, Appelscha. 

De banen van Midgetgolfpark “Friesland” zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. 

 
Deelnemers: Sporters en semi-sporters die lid zijn van de NMB en recreantspelers uit 

district noord. 
 
Spelregels: Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de WMF afdeling 2  
 
Aantal ronden: Er worden 4 ronden op de korte baan gespeeld, de beste 16 

koppels(afhankelijk van het aantal inschrijvingen) spelen op sterkte nog 
een 5e finale ronde. Bij gelijke stand na 4 ronden om plaats 16, wordt de 
stand bepaald door het kleinste verschil tussen hoogste en laagste ronde.  

 
Spelvorm: 2 tegen 2 (1 categorie) 
 
Speelwijze: De 1e en 3e ronde speelt de 1e speler van een koppel de oneven banen en 

de 2e speler de even banen. De 2e en 4e ronde is dit net andersom. Indien 
de 1e speler de baan maakt hoeft de 2e speler deze baan niet te slaan. 
Maakt de eerste speler de baan niet mag de 2e speler proberen de score 
van de 1e speler te verbeteren. Per baan telt het beste resultaat per koppel. 

 
Prijzen: Voor de eerste 4 koppels is er prijzengeld. Bij gelijke stand na 5 ronden zal 

er alleen een barrage voor de 1e plaats gespeeld worden, bij andere gelijke 
scores bij de 1e 4 koppels zal het verschil hoogste laagste ronde beslissend 
zijn. 
Midgetgolfpark Friesland stelt € 50,00 beschikbaar voor het koppel dat de 
meeste rondjes 18 speelt. Bij een gelijk aantal rondjes 18, wordt de prijs 
gedeeld. 

 
Training: Training is mogelijk op dinsdag t/m zondag van 13:30 uur tot 21:00 uur, 

behalve de woensdagavonden. 
 
Kosten training: € 5,00 per persoon per dag. 
 
Scheidsrechters: Worden voor aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt. 
 
Inschrijfgeld: € 10,00 per koppel 
 
Inschrijven: De inschrijvingen dienen uiterlijk donderdag 4 juli 2019 binnen te zijn op: 

 E-mail: wedstrijdleider@minigolfappelscha.nl 

 
 

Door opgave aan dit toernooi ga je akkoord met de privacyverklaring van MGC Appelscha. 

(zie website) 
 

Tot 7 juli in Appelscha ! 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

namens MGC Appelscha 

Lourens Zwarts, secretaris 

mailto:wedstrijdleider@minigolfappelscha.nl

