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Gaaf dat je mee wilt doen met de NBF Christmas Challenge.
In dit overzicht vind je alle regels die op de challenge van
toepassing zijn:

CHALLENGE

Het doel is om op zondag 3 januari in de finale te
staan en die te winnen! Dit kan door je bij de beste
12 te kwalificeren tijdens de voorronde. Deze
voorronde wordt gespeeld van 7 t/m 24 december.

VOORRONDE

Tijdens deze periode krijg je een onbeperkt aantal
kansen om in 2 opeenvolgende games een high
score neer te zetten. De hoogste score die jij hebt
neergezet telt voor het Leaderboard.

FINALE

De finale wordt gespeeld op zondag 3 januari
en als alles goed gaat, wordt deze finale live op
internet uitgezonden! Tijdens de finale speel
je opnieuw 2 games om een zo hoog mogelijke
totaalscore neer te zetten. Het verschil met de
voorronde is dat je in de finale slechts 1 poging
krijgt!

MEEDOEN

Deelnemen aan de challenge is gratis, het enige
dat je betaalt is baanhuur in jouw centrum.

Om mee te doen moet jij de Lanetalk app downloaden en een account aanmaken. Daarmee ga
je automatisch akkoord met alle voorwaarden
van Lanetalk. Dit betekent o.a. dat jouw naam en
score getoond worden op internet en in de app
en dat er contact met je kan worden opgenomen
door organisatoren Lanetalk en de Nederlandse
Bowling Federatie.

CORONA

Bij aanvang van de NBF Christmas Challenge
op 7 december 2020 is het in alle deelnemende
centra toegestaan om te bowlen. De challenge
wordt georganiseerd onder voorbehoud van
wijzigingen in het landelijke beleid met betrekking
tot het coronavirus. Als organisatie zijn we niet
verantwoordelijk voor eventuele nieuwe beperkingen die jouw deelname aan de voorronde en/of
de finale niet meer mogelijk maken. We rekenen
op jouw begrip voor deze situatie.

VRAGEN

Heb jij een vraag met betrekking tot de NBF
Christmas Challenge, stuur ons dan een e-mail

nbf.bowlen.nl/lanetalk

