
 

 

 

 

 

Uitnodiging 2 tegen 2 toernooi 

op VILT 
Zondag 18 oktober 2020 

 
Aanvang: 9:30 uur. De baan is vanaf 8:00 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 recreatie spelers uit 

district noord. Bij opgave zijn de deelnemers verplicht de geldende RIVM 
maatregelen m.b.t. corona na te leven. 

Maximum: Voor dit toernooi geldt een maximum van 30 koppels op volgorde van 
aanmelding. 

 
Spelregels: Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de WMF afdeling 1 (vilt) 
 
Aantal ronden: Er worden 5 ronden gespeeld.(indien nodig wordt er ingekort) 
Spelvorm: 2 tegen 2 (1 categorie) 
 
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. 
Tevens is er een extra prijs van € 100,00 voor het koppel, dat een rondje 22 
of lager speelt. Lukt dit meerdere koppels, dan gaat de prijs naar het koppel 
met de laagste ronde. Bij een gelijke score wordt de prijs gedeeld. 
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de eigenaar van het midgetgolfpark 
en minigolfvereniging Appelscha. 
 

Training: Training is mogelijk op zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 
uur. Zie voor exacte tijden de website van midgetgolfpark Friesland. 

 
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 15 oktober 2020 binnen te zijn bij: 

 

wedstrijdleider@minigolfappelscha.nl 

 

In het kader van de privacywetgeving kunnen er tijdens dit evenement foto’s worden genomen en zal 

uw naam worden opgenomen in de uitslagen en verslagen. Bij opgave gaat u hiermee automatisch 

akkoord! 

 

Tot ziens op 18 oktober in Appelscha ! 

 
Met vriendelijke groeten, 

namens MGC Appelscha 

Lourens Zwarts, secretaris 
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