Sportreglement – voorgestelde wijzigingen voorjaarsbondsvergadering 2011

Voorstel bestuur 4.1 wijzigingen Sport Reglement
Toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het Sport Reglement van de NBF
Hier volgt per artikel een toelichting op de voorgestelde wijzigingen in het sport reglement van de
Nederlandse Bowling Federatie en de reden en/of de aard van die wijzigingen.
Artikel 101
Lid 4 sub a
Lid 5
Lid 9 sub a
Sub b
Sub c

Aangepast in verband met invoering regionale coördinatieteams.
Aangepast in verband met invoering regionale coördinatieteams.
Omschrijving van het begrip “geldigheid van een bowlingpas”.
nieuwe tekst: beperking van de geldigheid van een bowlingpas
vervalt

Artikel 105
Lid 3 Correctie van de tekst, want niet alle leagues hoeven trio leagues te zijn.
Lid 4 Om grote drukte in één bowlingcentrum te voorkomen is het artikel zo aangepast dat slechts
per vereniging alle leagues in één bowlingcentrum dienen te worden gespeeld.
Lid 5 Formuleringen aangepast.
Artikel 106
Aanpassing naar nieuwe situatie ten aanzien van NBF evenementen (zie ook wijziging hoofdstuk 7
van het sportreglement).
Artikel 107
Lid 1 Indeling tekst aangepast ter verduidelijking van alternatieven
Lid 3 sub f dit sub toegevoegd om te regelen dat een vervolgevenement met dezelfde pas
kan worden gespeeld als het startevenement.
sub g tekst nader gepreciseerd.
Lid 4 tekst aangepast.
Artikel 108
Dit artikel vervalt omdat de doelgroep “recreatiesportleden” is gebaseerd op een in de reglementen
van de NBF niet gedefinieerde (sinds 2000 niet meer bestaande) categorie leden. Bovendien kunnen
de toernooien die nu voor die (virtuele) doelgroep worden georganiseerd op dezelfde wijze
“meedraaien” als vergelijkbare evenementen voor alle categorieën leden.
Toelichting: we kennen hierna nog maar één soort B toernooien en 1 soort C toernooien. Een
eventueel gewenst onderscheid kan worden gemaakt op basis van (de vernieuwde versie van) artikel
508 over groepen van toernooien. Vergelijk hiervoor de voormalige jeugd B toernooien en de jeugd Bster toernooien.)
De apart gemaakt afspraken van een groep toernooien vormen in feite een onlosmakelijk onderdeel
van het sportreglement en dienen dus ook federatiewijd (bijvoorbeeld op website) te worden
gepubliceerd.
Voorbeeld: Criteria (huidige) Jeugd A Toernooien en de afspraken van 50+ toernooien en (mogelijk
zelfs) de afspraken van de deelnemende toernooien aan de NBF Bowling Tour.
Artikel 307
Lid 3 Dit is nieuwe tekst ter voorkoming van de zogenaamde nulpassen en de niet bestaande
gemiddeldeklasse E.
Lid 4 Dit is nieuwe tekst voor de gevallen dat leden minder dan 36 games in een bepaald
seizoen hebben gespeeld.
Artikel 402
De opsomming van voorbeelden is verwijderd.
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Artikel 407
Lid 1 sub a

Lid 4
Lid 5
Lid 6

aangepast vanwege de vorige aanpassing (artikel 402).
Sub b aanduidingen “mixed” en “trio”bij de Nationale Jeugd Trio League
weggehaald. Deze aanduiding hoort thuis in een uitwerking van / afspraken over de
Nationale Jeugd Trio League.
Tekst anders ingedeeld.
formulering aangepast.
Tekst aangepast, vooral in sub b.

Artikel 408
Lid 1 tekst vereenvoudigd en speelt in op het nieuwe programma voor de administratie van teams
en scores van de nationale leagues.
Lid 3 tekst vereenvoudigd.
Lid 4 vervalt. Zie ook tekst bij uitleg vorige lid.
Lid 5 (wordt lid 4) tekst aangepast. Moet wellicht nog verder worden aangepast om dezelfde reden
als hier direct boven.
Lid 5 is in feite het oude lid 6. Tekst aangepast aan de werkelijke gang van zaken. Het vaststellen
van een norm voor welk aantal wedstrijdleiders “voldoende”is kan een overlegsituatie zijn van bestuur
en verenigingen (in de bondsvergadering).
Artikel 411
Lid 2 tekst aangepast om interpretatieproblemen te voorkomen.
Lid 3 tekst aangepast om interpretatieproblemen te voorkomen.
Lid 4 vervalt
Lid 4 is het oude lid 5
Lid 5 is het oude lid 6
Lid 6 is het oude lid 7. Bedoeld worden hier de Regionale (trio) Leagues en de regionale
voorronden van de Nationale Jeugd Trio League.
Artikel 412
Lid 1 Tekst is gecorrigeerd voor het verenigingslidmaatschap van de betreffende speler.
Artikel 505
Lid 8 verwijderd omdat de betreffende toernooien als “normaal” toernooi kunnen worden
georganiseerd eventueel met (aanvullende) toepassing van artikel 508 (nieuwe versie) lid 3.
Tevens lay-out aangepast.
Artikel 507
RS toernooi verwijderd (hangt samen met wijziging artikel 505)
Artikel 508
Een groep toernooien die op dit moment al volgens dit artikel werkt zijn de huidige jeugd A toernooien.
Overigens is deze naam incorrect. De betreffende toernooien zijn namelijk geen internationale
toernooien met WTBA erkenning. Het is feitelijk een groep Jeugd B toernooien met aparte afspraken.
De (gezamenlijke) 50+ toernooien kunnen ook langs deze weg tewerk gaan waarbij die toernooien
ook nog de mogelijkheid hebben om aan de 50+ Master Toer deel te nemen.
Artikel 509
Gewijzigd in verband met invoering regionale coördinatieteams.
Toelichting is verwijderd. Deze is inhoudelijk opgenomen in de normale tekst van artikel 509. Daarbij
zal het bestuur terughoudend zijn met de verlening van promotionele erkenningen. In uitzonderlijke
gevallen wordt die erkenning afgegeven. Te denken valt aan de opening van een nieuw
bowlingcentrum of het beschikbaar zijn van een of meer grote sponsors. Er wordt te allen tijde aan
een organisator die op dezelfde datum/data al eerder een toernooi heeft gepland om een verklaring
van geen bezwaar gevraagd.

Artikel 510
RS toernooi verwijderd (hangt samen met wijziging artikel 505)
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Artikel 512
RS toernooi verwijderd (hangt samen met wijziging artikel 505)
Artikel 513
RS toernooi verwijderd (hangt samen met wijziging artikel 505)
Artikel 515
Lid 2 gesplitst in de (nieuwe) leden 2 en 3.
Artikel 527
Lid 1 gesplitst in 2 leden en aanvulling met betrekking tot het opvullen van finale plaatsen
Artikel 529
Lid 1 tekst aangepast
Artikel 542
Tekst aan huidige situatie aangepast.
Artikel 543
RS toernooi verwijderd (hangt samen met wijziging artikel 505)
Artikel 547
Dit artikel vervalt. Wordt als overbodig ervaren.
Artikel 548
Vervalt. Is geregeld in hoofdstuk 6 van het sport reglement. Bovendien is de volgorde verkeerd.
Artikel 600
Aangepast vanwege invoering nieuwe regio structuur.
Artikel 601
Aangepast vanwege invoering nieuwe regio structuur.
Artikel 602
Aangepast vanwege invoering nieuwe regio structuur.
Lid 3
Door wijziging van lay-out duidelijker gemaakt.
Artikel 603
Tekstaanpassing.
Artikel 604
Tekstaanpassing.
Artikel 700
Dit artikel vervangt het hele huidige hoofdstuk 7.
De reden van de vervanging is de wens om flexibeler te kunnen omgaan met de sportevenementen
die jaarlijks op de wedstrijdkalender voorkomen.
In dit artikel wordt ook het evenementen jaarplan geïntroduceerd. Dit plan moet nog worden
uitgewerkt. Het evenementenplan zou in de voorjaarsbondsvergadering moeten worden behandeld en
goedgekeurd zodat daar in het direct volgende seizoen (begint op 1 september) daarvan gebruik kan
worden gemaakt.
Artikelen 701 tot en met 744
Deze artikelen vervallen en komen inhoudelijk terug in het (in principe jaarlijkse) evenementenplan.
Artikel 1012
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Lid 2

onmogelijke vervanging van een ontslagen/geschorste coach verwijderd.
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Artikel 101. Begripsbepalingen.
4a.Daar waar in het sportreglement wordt
gesproken over de regio wordt bedoeld
provinciale afdeling in de zin van artikel 13
van de Statuten van de NBF.

5. Daar waar in het sportreglement gesproken
wordt van het bondsbestuur, moet gelezen
worden de regio indien de betreffende
activiteit tot de competentie van de regio
behoort.

Artikel 101. Begripsbepalingen.
4a.Daar waar in het sportreglement wordt
gesproken over de regio wordt bedoeld het
regionaal coördinatieteam in de zin van artikel
2 van het Reglement Regionale
Coördinatieteams en/of het werkgebied van
een regionaal coördinatieteam.
5. Daar waar in het sportreglement gesproken
wordt van het bondsbestuur, moet gelezen
worden het regionaal coördinatieteam indien
de betreffende activiteit tot de competentie van
het regionaal coördinatieteam behoort.

9. a) Een geldige bowlingpas is een op naam
gestelde bowlingpas met het officiële
gemiddelde (zie ook artikel 307).
b) Legitimatie kan door de wedstrijdleiding
worden verlangd. Leden onder de 14 jaar
kunnen spelen zonder dat zij zich hoeven
te legitimeren.
c) Het bondsbestuur bepaalt vanaf welke
datum de nieuwe bowlingpassen geldig zijn en
de oude bowlingpassen de geldigheid verliezen.

9. a) Een geldige bowlingpas is een op naam
gestelde bowlingpas met het officiële
gemiddelde (zie hiervoor artikel 307).
b) De geldigheid van een bowlingpas is
beperkt tot het speelseizoen dat op de
bowlingpas is afgedrukt.
c) Legitimatie kan door de wedstrijdleiding
worden verlangd. Leden onder de 14 jaar
kunnen spelen zonder dat zij zich hoeven te
legitimeren.

Artikel 105. Leagues.
3. De door de NBF aan de regio‟s gedelegeerde
regionale competities worden regionale trio
leagues genoemd.

Artikel 105. Leagues.
3. De door de NBF aan de regionale
coördinatieteams gedelegeerde regionale
competities worden regionale leagues
genoemd.

4. De door de bij de NBF aangesloten
verenigingen georganiseerde plaatselijke
competities worden huisleagues genoemd.
Deze worden in één bowlinghuis gespeeld.
5. Alle door de verenigingen georganiseerde
huisleagues kunnen een NBF-erkenning
aanvragen, een zogenaamde H-erkenning.

6. Scores behaald in huisleagues met NBFerkenning en de leagues genoemd in lid 2 en
lid 3, komen in aanmerking voor erkenning als
sportresultaat.

4. De door de bij de NBF aangesloten
verenigingen georganiseerde plaatselijke
competities worden huisleagues genoemd.
Deze worden per vereniging in één
bowlinghuis gespeeld.
5. Verenigingen dienen voor de door hen
georganiseerde huisleagues een erkenning
aan te vragen, een zogenaamde H erkenning.
6. Scores behaald in huisleagues met NBFerkenning en de leagues genoemd in lid 2 en
lid 3, komen in aanmerking voor erkenning als
sportresultaat.
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Artikel 106. Kampioenschappen.
Artikel 106. Kampioenschappen.
1. De NBF kent in ieder geval de volgende, in
De NBF kent kampioenschappen die conform of
Hoofdstuk VII genoemde, kampioenschappen: krachtens artikel 700 jaarlijks worden vastgesteld
a) Verenigingskampioenschappen, single-,
en georganiseerd door of namens:
double- en/of all events;
a)
het bondsbestuur;
b) Regionale kampioenschappen, single-,
b)
een regionaal coördinatieteam;
double- en/of all events;
c)
een verenigings- of stichtingsbestuur.
c) Nederlandse kampioenschappen B-, C- en
D-klasse;
d) Nederlandse kampioenschappen A-klasse
, single-, double- en/of all events;
e) Stedenontmoetingen.
2. Behoudens de in lid 1c genoemde
kampioenschappen kunnen al deze
kampioenschappen georganiseerd worden
voor zowel senioren als voor de jeugd.
3. De winnaar van een kampioenschap zoals
genoemd in lid 1 mag zich respectievelijk
verenigings-, regio-, Nederlands- of
stedenkampioen in het gewonnen event
noemen.
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Artikel 107. Soorten lidmaatschappen en
speelgerechtigheid.
1. De NBF kent voor al haar leden de
lidmaatschappen: a. NBF sportpas en b. NBF
sportpas +.
2. Het soort lidmaatschap is bepalend voor de
wedstrijden waaraan een NBF-lid kan
deelnemen.
3. NBF sportpas leden hebben het recht deel te
nemen aan:
a) Alle huisleagues en interne toernooien van
de vereniging(en) waarvan zij lid zijn of
stichting waarvan zij begunstiger zijn;
b) Alle C-toernooien, die door de
vereniging(en) waarvan zij lid zijn of
stichting(en) waarvan zij begunstiger zijn,
worden georganiseerd;
c) de verenigingskampioenschappen, de
regionale kampioenschappen, de
stedenontmoetingen, de European Gold
Cup, de Dag der Kampioenen, mits zij
hiervoor in aanmerking komen en alle RSevenementen;
d)jeugdleden kunnen tevens deelnemen aan
de nationale jeugd trioleague en
jeugdwedstrijden.

4. Leden met een NBF sportpas+ hebben het
recht deel te nemen aan alle (inter)nationale
bowling- en selectiewedstrijden.

Artikel 108. RS-evenementen.
1. Leden met een NBF sportpas+ kunnen
zelfstandig
of
gezamenlijk
met
de
recreatiesportvereniging
en/of
–stichting
waartoe zij behoren, wedstrijden organiseren
met als doelgroep de recreatiesportleden.

Artikel 107. Soorten lidmaatschappen en
speelgerechtigheid.
1. De NBF kent voor al haar leden de
lidmaatschappen:
a. NBF sportpas en
b. NBF sportpas plus.
2. Het soort lidmaatschap is bepalend voor de
wedstrijden waaraan een NBF-lid kan
deelnemen.
3. Leden met een NBF sportpas hebben het recht
deel te nemen aan:
a) Huisleagues en interne toernooien van de
vereniging(en) waarvan zij lid zijn of
stichting(en) waarvan zij begunstiger zijn;
b) de verenigingskampioenschappen;
c) de regionale kampioenschappen;
d) de stedenontmoetingen, mits zij hiervoor in
aanmerking komen;
e) Alle C-toernooien, die door de
vereniging(en) waarvan zij lid zijn of
stichting(en) waarvan zij begunstiger zijn,
worden georganiseerd;
f) Alle overige evenementen die daarvoor
door de bondsvergadering of het
bondsbestuur worden aangewezen;
g) evenementen waarvoor het recht op
deelname wordt verkregen door qualificatie
via deelname aan een evenement waarvoor
het sportpas lidmaatschap voldoende is
(zogenaamde vervolgevenementen).
h) jeugdleden kunnen tevens deelnemen aan
een nationale jeugd league en aan alle
jeugdwedstrijden.
4. Leden met een NBF sportpas plus hebben het
recht deel te nemen aan alle nationale en
internationale bowling- en selectiewedstrijden
mits zij behoren tot de doelgroep van een
betreffend evenement.
Dit artikel vervalt. Zie hiervoor ook de wijziging
van artikel 508.

2.
Alle NBF leden zijn gerechtigd
deel te nemen aan deze evenementen, mits zij
tot de doelgroep behoren. Een dergelijk
evenement wordt kortweg aangeduid als RSevenement.
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Artikel 307. Gemiddelde op de bowlingpas.
1. Jaarlijks wordt aan het einde van het
speelseizoen het officiële gemiddelde van elk
individueel lid berekend.
2. Het officiële gemiddelde is gebaseerd op
tenminste 36 games.

4. Het officiële gemiddelde wordt afgedrukt op
de bowlingpas die aan het begin van het
nieuwe speelseizoen wordt verstrekt en is
gedurende dat gehele speelseizoen geldig.

Artikel 307. Gemiddelde op de bowlingpas.
1. Jaarlijks wordt aan het einde van het
speelseizoen het officiële gemiddelde van elk
individueel lid berekend.
2. Het officiële gemiddelde is gebaseerd op
tenminste 36 games.
3. Wanneer voor een lid geen gemiddelde kan
worden vastgesteld zoals beschreven in de
leden 4 en 5 van dit artikel, worden op zijn
bowlingpas geen gemiddelde en
gemiddelde klasse afgedrukt.
4. Wanneer een lid aan het einde van het
speelseizoen minder dan 36 games heeft
gespeeld wordt voor het daaropvolgende
speelseizoen het laatste volgens lid 1 van dit
artikel vastgestelde gemiddelde gehandhaafd.
5. Het officiële gemiddelde over het afgelopen
speelseizoen wordt berekend op grond van de
geldige scratchscores van 1 september tot en
met 30 juni daaropvolgend van het in lid 1
bedoelde speelseizoen, indien en zover de
scores tijdig en op de voorgeschreven wijze bij
de NBF zijn aangemeld. De geldige
scratchscores uit de maanden juli en augustus
tellen mee bij de berekening van het officiële
gemiddelde aan het eind van het volgende
speelseizoen. Scores behaald in de huisleague
tellen slechts voor 25% mee. Het op
bovenstaande wijze berekende gemiddelde is
het
gemiddelde
over
het
afgelopen
speelseizoen.
6. Het officiële gemiddelde wordt afgedrukt op de
bowlingpas die aan het begin van een
speelseizoen wordt verstrekt en is gedurende
dat gehele speelseizoen geldig.

5. Wanneer een individueel lid, na aanvankelijke
afmelding, in de loop van het nieuwe
speelseizoen weer opnieuw lid wenst te
worden, dan krijgt hij het laatste bekende
gemiddelde over het (de) voorafgaande
speelseizoen(en).
6. Indien, op enig moment in het nieuwe
speelseizoen, blijkt dat een speler een
bowlingpas bezit met daarop een gemiddelde
dat aanzienlijk ligt onder het werkelijke
gemiddelde van die speler op dat moment,
kan het bondsbestuur aan de betrokken
speler een nieuwe bowlingpas uitreiken met
daarop een gemiddelde van 190 voor heren,
180 voor dames en 170 voor de jeugd.
7. Het officiële gemiddelde van een speler, dat
afgedrukt wordt op de bowlingpas, kan nooit
meer dan 5 hele punten dalen ten opzichte
van
het
voorafgaande
speelseizoen.
Uitzonderingen, ter beoordeling van het
bondsbestuur, kunnen gemaakt worden voor
spelers,
die
door
een
aantoonbare
veranderde fysieke gesteldheid op een
aanzienlijk lager gemiddelde uitkomen.

7. Wanneer een individueel lid, na aanvankelijke
afmelding als lid van de NBF, in de loop van
een nieuw speelseizoen weer opnieuw lid van
de NBF wordt, dan krijgt dat lid het laatst
bekende
gemiddelde
over
het
(de)
voorafgaand(e) speelseizoen(en).
7. Indien, op enig moment in het nieuwe
speelseizoen, blijkt dat een speler een
bowlingpas bezit met daarop een gemiddelde
dat aanzienlijk ligt onder het werkelijke
gemiddelde van die speler op dat moment, kan
het bondsbestuur aan de betrokken speler een
nieuwe bowlingpas uitreiken met daarop een
gemiddelde van 190 voor heren, 180 voor
dames en 170 voor de jeugd.
8. Het officiële gemiddelde van een speler, dat
wordt afgedrukt op de bowlingpas, kan nooit
meer dan 5 hele punten dalen ten opzichte van
het
voorafgaande
speelseizoen.
Uitzonderingen, ter beoordeling van het
bondsbestuur, kunnen gemaakt worden voor
spelers, die door een aantoonbaar veranderde
fysieke gesteldheid op een aanzienlijk lager
gemiddelde uitkomen. Voorwaarde hierbij is,

3. Het officiële gemiddelde over het afgelopen
speelseizoen wordt berekend op grond van de
geldige scratchscores van 1 september tot en
met 30 juni van het hier in lid 1 bedoelde
speelseizoen, indien en zover de scores tijdig
en op de voorgeschreven wijze bij de NBF zijn
aangemeld. De geldige scratchscores uit de
maanden juli en augustus tellen mee bij de
berekening van het officiële gemiddelde aan
het eind van het volgende speelseizoen.
Scores behaald in de huisleague tellen
slechts voor 25% mee. Het op bovenstaande
wijze
berekende
gemiddelde
is
het
gemiddelde over het afgelopen speelseizoen.
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Voorwaarde hierbij is, dat deze veranderde
fysieke gesteldheid van langere duur (enkele
jaren) is.

dat deze veranderde fysieke gesteldheid van
langere duur (enkele jaren) is.

Artikel 402. Soorten nationale leagues.
Elke nationale league bestaat uit een event (zie
ook artikel 102) en wordt gespeeld:
1. in klassen;
2. op door of vanwege het bondsbestuur
vastgestelde speeldagen en tijden;
3. in of vanwege het bondsbestuur aangewezen
bowlingcentra;
4. volgens een door het bondsbestuur
vastgestelde speelwijze.
Voorbeelden:
1. de NL; nationale league voor mixed five-men
teams,
2. de NDTL; nationale dames trio league ;
3. de NHTL; nationale heren trio league ;
4. de NJTL; nationale (mixed) jeugd trio league ;
5. de RTL; regionale (mixed) trio league.

Artikel 402. Soorten nationale leagues.
Elke nationale league bestaat uit een event (zie
ook artikel 102) en wordt gespeeld:
1. in klassen;
2. op door of vanwege het bondsbestuur
vastgestelde speeldagen en tijden;
3. in of vanwege het bondsbestuur aangewezen
bowlingcentra;
4. volgens
een
door
het
bondsbestuur
vastgestelde speelwijze.
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Artikel 407. Deelname.
1. a) Deelname aan de nationale league, de
nationale dames trio league, en de
nationale heren trio league is alleen
mogelijk voor leden van de NBF, die
daartoe door hun bowlingvereniging zijn
opgegeven, en voor zover zij het recht op
deelname niet verloren hebben.
b) Deelname aan de nationale (mixed) jeugd
trio league is alleen mogelijk voor
jeugdleden van de NBF, die daartoe door
hun bowlingvereniging zijn opgegeven, en
voor zover zij het recht op deelname niet
verloren hebben.

Artikel 407. Deelname.
1. a) Deelname aan een nationale league is
alleen mogelijk voor leden van de NBF, die
daartoe door hun bowlingvereniging zijn
opgegeven, en voor zover zij het recht op
deelname niet verloren hebben.

4. Er kunnen per team niet minder spelers
worden aangemeld dan het aantal, dat
krachtens het event van de nationale league
is voorgeschreven. Dit minimum aantal
bedraagt 5 in geval van een five men team
event, 4 in geval van een four men team
event, 3 in geval van trio event, etcetera.

4. Er kunnen per team niet minder spelers
worden aangemeld dan het aantal, dat
krachtens het event van een nationale league
is voorgeschreven. Dit minimum aantal
bedraagt:
a) 5 spelers in geval van een five men team
event,
b) 4 spelers in geval van een four men team
event,
c) 3 spelers in geval van trio event,
d) 2 spelers in geval van een double event

5. In geval van een team event kan per team
naast het voor dat event vereiste aantal
spelers een aantal extra spelers worden
aangemeld.
Bij een five men team event of bij een team
met meer dan 5 spelers kunnen per team
maximaal 5 extra spelers worden aangemeld.
Bij een four men team event kunnen per team
maximaal 4 extra spelers worden aangemeld.
Bij een trio event kunnen per team maximaal
3 extra spelers worden aangemeld.
Bij een double event kunnen per team
maximaal 2 extra spelers worden aangemeld.
Bij een single event kunnen geen extra
spelers worden aangemeld.

5. In geval van een team event kan per team,
naast het voor dat event vereiste aantal
spelers een even groot aantal extra spelers
worden aangemeld.

6. Voor spelers van een team in een nationale
league geldt:
a) dat zij in het bezit moeten zijn van een
geldige, op naam gesteld, door de NBF
uitgegeven bowlingpas, die op verzoek
van de wedstrijdleider moet worden
getoond.
b) dat zij allen speelgerechtigd lid dienen te
zijn van dezelfde bij de NBF aangesloten
vereniging.

6. Voor alle spelers van een team in een
nationale league geldt:
a) dat zij in het bezit moeten zijn van een
geldige, op naam gestelde, door de NBF
uitgegeven bowlingpas, die op verzoek van
de wedstrijdleider moet worden getoond.
b) dat zij allen speelgerechtigd lid dienen te
zijn van de vereniging, als bedoeld in artikel
408 lid 1, die het team heeft aangemeld.

b) Deelname aan een nationale jeugd league
is alleen mogelijk voor jeugdleden van de
NBF, die daartoe door hun
bowlingvereniging zijn opgegeven, en voor
zover zij het recht op deelname niet
verloren hebben.
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Artikel 408. Aanmelding van een team.
1. De aanmelding van een team voor een
nationale league dient schriftelijk en bij
voorkeur aangetekend te worden ingediend bij
het bondsbureau door het bestuur van de
betreffende bowlingvereniging, en wel voor
een door het bondsbestuur vast te stellen
datum, voor het begin van het speelseizoen.
Wanneer een niet aangetekend verzonden
aanmelding niet op het bondsbureau wordt
ontvangen, is geen reclame mogelijk.

Artikel 408. Aanmelding van een team.
1. De aanmelding van een team voor een
nationale league dient te geschieden op een
door het bondsbestuur vastgestelde wijze bij
het bondsbureau door het bestuur van de
betreffende bowlingvereniging, en wel voor
een door het bondsbestuur vast te stellen
datum.

3. De teamcaptain kan een van de spelers zijn of
een aan het team toegevoegde teamcaptain.
Indien de teamcaptain niet als speler
aangemeld wordt, kan dit een dame of een
heer zijn en geldt dat hij/zij in het bezit moet
zijn van een geldige, op naam gesteld, door
de NBF uitgegeven bowlingpas, die op
verzoek van de wedstrijdleider moet worden
getoond en dat hij/zij lid moet zijn van
dezelfde bij de NBF aangesloten vereniging
als het team waarvan hij/zij teamcaptain is.

3. De teamcaptain kan een van de spelers zijn of
een aan het team toegevoegd persoon
waarvoor geldt dat hij/zij in het bezit moet zijn
van een geldige bowlingpas, die op verzoek
van de wedstrijdleider moet worden getoond
en dat hij/zij lid moet zijn van dezelfde bij de
NBF aangesloten vereniging als het team
waarvan hij/zij teamcaptain is.

4. Voor de aanmelding van een team voor een
nationale league dient gebruik te worden
gemaakt van speciale door de NBF daartoe
verstrekte aanmeldingsformulieren.

Het “oude” lid 4 vervalt; overige leden zijn
opnieuw genummerd.)

5. Het bestuur van de bowlingvereniging
ontvangt van de aanmelding van een team zo
spoedig mogelijk na sluitingsdatum
bevestiging van ontvangst op het
bondsbureau.
6. Tegelijk met het aanmelden van een team
voor een nationale league moet de vereniging
aangeven welke wedstrijdleider beschikbaar
is om de wedstrijden te leiden van het
betreffende team in het bowlingcentrum van
de vereniging. De aanwijzing van de
wedstrijdleider voor elke speeldag geschiedt
door het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan
eventueel de vereniging met de leiding
belasten.

4. Het bestuur van de bowlingvereniging ontvangt
van de aanmelding van een team zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk 2 weken na sluiting van
de aanmeldingstermijn bevestiging van
ontvangst op het bondsbureau.
5. a) In bijzondere omstandigheden kunnen
wedstrijden van teams van een vereniging
worden gepland in een ander dan het
eigen bowlingcentrum van de vereniging.
b) Een vereniging die een of meer teams
aanmeldt voor een nationale league dient
over voldoende wedstrijdleiders te
beschikken om de wedstrijden van de
eigen teams in het eigen of een
vervangend bowlingcentrum te kunnen
leiden. Het bondsbestuur kan normen
vaststellen voor het aantal wedstrijdleiders
dat voldoende wordt geacht.
c) De aanwijzing van wedstrijdleiders
geschiedt door of namens het
bondsbestuur.
d) Het bondsbestuur kan een vereniging
belasten met de leiding van de wedstrijden
van een speeldag.
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Artikel 411. Aanmelding extra spelers.
1. Spelers kunnen aangemeld worden tot 10
dagen voor een speeldag van de betreffende
nationale league.

2. Spelers kunnen slechts voor één team van
een nationale league worden aan gemeld.
3. Spelers, die niet gelijk met het team zijn
aangemeld dienen door het bestuur van de
betreffende bowlingvereniging of door de
betrokken teamcaptain schriftelijk en bij
voorkeur aangetekend te worden aangemeld
bij het bondsbureau onder vermelding van
naam en bowlingpasnummer van de speler,
de naam van het team en de klasse waarin dit
team speelt. Indien een teamcaptain een
speler direct bij het bondsbureau aanmeldt
dient hij een kopie van deze aanmelding te
verzenden aan de betrokken vereniging.
4. Wanneer de aanmelding van een speler niet
aangetekend wordt verzonden en deze
aanmelding niet op het bondsbureau wordt
ontvangen, is geen reclame mogelijk.
5. Van elke aanmelding van een speler wordt
bevestiging
van
ontvangst
op
het
bondsbureau verzonden aan het bestuur van
de vereniging van die speler.
6. Een speler is niet eerder speelgerechtigd dan
10 dagen na ontvangst van zijn aanmelding
op het bondsbureau, en dan nog alleen,
wanneer deze aanmelding is geaccepteerd.
7. Met betrekking tot de landelijke finales van
een league waarvan de voorronden door de
regio‟s worden georganiseerd, zoals de
nationale (mixed) jeugd trio league, is het
bepaalde in dit artikel onverminderd van
kracht.

Artikel 412. Overschrijving van spelers.
1. Een aangemelde speler van een bepaald
team van een bepaalde vereniging mag
worden aangemeld bij een team van een
andere vereniging spelend in een nationale
league, mits deze speler nog niet voor het
eerst genoemde team heeft gespeeld en met
inachtneming van artikel 407 lid 6b. Hierbij is
overschrijving naar de nieuwe vereniging
noodzakelijk.

Artikel 411. Aanmelding extra spelers.
1. Spelers kunnen aangemeld worden tot 10
dagen voor een speeldag van de betreffende
nationale league. Zij zijn alleen dan
speelgerechtigd wanneer de aanmelding door
het bondsbureau is geaccepteerd.
2. Per nationale league kunnen spelers slechts
voor één team van die betreffende nationale
league worden aangemeld.
3. Spelers, die niet gelijk met het team zijn
aangemeld, dienen door het bestuur van de
betreffende bowlingvereniging of door de
betrokken teamcaptain op een door het
bondsbestuur vast te stellen wijze te worden
aangemeld bij het bondsbureau onder
vermelding
van
de
naam
en
het
bowlingpasnummer van de speler, de naam
van het team en de klasse waarin dit team
speelt.

4. Van elke aanmelding van een speler wordt
bevestiging van ontvangst op het bondsbureau
verzonden aan het bestuur van de vereniging
van die speler.

5. Met betrekking tot de landelijke finales van een
league waarvan de voorronden door de
regionaal
coördinatieteams
worden
georganiseerd, is het bepaalde in dit artikel
onverminderd van kracht.

Artikel 412. Overschrijving van spelers.
1. Een aangemelde speler van een bepaald team
van een bepaalde vereniging mag worden
aangemeld bij een team van een andere
vereniging spelend in een nationale league,
mits deze speler nog niet voor het eerst
genoemde team heeft gespeeld en met
inachtneming van artikel 407 lid 6b. Hierbij is
het lidmaatschap van de betreffende
vereniging noodzakelijk.
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Artikel 505. Soorten toernooien.
Bij het verlenen van een NBF-erkenning wordt
naar aard en vereisten een onderscheid
gemaakt, zowel voor senioren als jeugd, tussen
de navolgende toernooien:
1. Een internationaal scratch toernooi met een
WTBA erkenning, kortweg A-toernooi
genaamd.
2. Een scratch toernooi zonder een WTBA
erkenning, kortweg een B-toernooi.
3. Een handicap toernooi, dat geheel op
handicapbasis verspeeld moet worden,
kortweg C-toernooi genaamd.
4. Een club-, of regionale ontmoeting, waaraan
door ten hoogste 3 verenigingen of regio‟s
met vertegenwoordigende equipes wordt
deelgenomen, kortweg D-toernooi genaamd.
5. Een intern toernooi, kortweg E-toernooi
genaamd.
6. Een ontmoeting met meer dan 3 verenigingen
of meer dan 3 regio‟s, is alleen toegestaan
van maandag tot en met vrijdag, kortweg Ftoernooi genaamd.
7. Een huisleague, kortweg H-toernooi
genaamd.
8. Een toernooi dat georganiseerd wordt voor
recreatiesportbowlers, kortweg RS-toernooi
genaamd.

Artikel 505. Soorten toernooien.
Bij het verlenen van een Erkenning wordt naar
aard en vereisten een onderscheid gemaakt,
zowel voor senioren als jeugd, tussen de
navolgende typen toernooien:
1. A-toernooi:
een internationaal
scratch toernooi met
een WTBA erkenning.
2. Jeugd A-toernooi: een scratch toernooi
voor de jeugd dat
deelneemt aan een
programma als
bedoeld in artikel 508
van dit reglement.
3. B-toernooi
een scratch toernooi
zonder een WTBA
erkenning.
4. Jeugd B-toernooi
een scratch toernooi
voor de jeugd zonder
een WTBA-erkenning.
5. Jeugd C-toernooi: een handicap toernooi
bedoeld voor de jeugd,
dat geheel op
handicapbasis
verspeeld moet
worden.
6. C-toernooi:
een handicap toernooi,
dat geheel op
handicapbasis
verspeeld moet
worden.
7. D-toernooi:
een club, of regionale
ontmoeting, waaraan
wordt deelgenomen
door maximaal 3
verenigingen of door
maximaal 3 teams die
per team één
werkgebied van een
regionaal
coördinatieteam
vertegenwoordigen
8. E-toernooi
een intern toernooi van
een vereniging
9. F-toernooi:
een club, of regionale
ontmoeting, waaraan
wordt deelgenomen
door minimaal 3
verenigingen of door
minimaal 3 teams die
per team één
werkgebied van een
regionaal
coördinatieteam
vertegenwoordigen.
Deze is alleen
toegestaan van
maandag tot en met
vrijdag.
a) H-toernooi:
een huisleague van
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een vereniging.

Artikel 507. Voorwaarden voor erkenning.
1. Aan een A-, B-, C- of RS-toernooi wordt
alleen dan een NBF-erkenning verleend,
indien dat toernooi voor het nieuwe
speelseizoen is aangemeld en vastgesteld
volgens de procedure zoals beschreven in
Hoofdstuk VI.
2. Aan een toernooi kan een NBF-erkenning
worden geweigerd, wanneer het
bondsbestuur niet akkoord gaat met het
bowlingcentrum, waarin dat toernooi wordt
gespeeld.
3. Aan een A-, B-, C- of RS-toernooi dat niet
conform hoofdstuk VI van dit reglement is
aangemeld voor de wedstrijdkalender van
een lopend speelseizoen kan door het
bondsbestuur een zogenoemde promotionele
erkenning worden verleend. De organisatoren
van een dergelijk toernooi dienen daartoe een
met redenen omkleed verzoek bij het
bondsbestuur in te dienen. Het toernooi mag
geen conflict veroorzaken met toernooien die
wel conform hoofdstuk VI van het
sportreglement op de wedstrijdkalender zijn
opgenomen, dit ter beoordeling van het
bondsbestuur. Promotionele erkenningen
zullen slechts met grote terughoudendheid
worden verleend. Aan deze erkenning kunnen
geen rechten voor de kalender van een
volgend wedstrijdseizoen worden ontleend.

Artikel 507. Voorwaarden voor erkenning.
1. Aan een A, B of C toernooi wordt alleen dan
een door de NBF een erkenning verleend,
indien dat toernooi voor het betreffende
speelseizoen is aangemeld en opgenomen op
de wedstrijdkalander als vastgesteld volgens
de procedure zoals beschreven in Hoofdstuk
VI.
2. Aan een toernooi kan een NBF-erkenning
worden geweigerd, wanneer het
bowlingcentrum waarin dat toernooi wordt
gespeel, op de data waarop het toernooi
plaatsvindt niet in het bezit is van een
certificaat als bedoeld in artikel 820 van dit
reglement.
3. Aan een A, B of C toernooi dat niet conform
hoofdstuk VI van dit reglement is aangemeld
voor de wedstrijdkalender van een lopend
speelseizoen kan door het bondsbestuur een
zogenoemde promotionele erkenning worden
verleend. De organisatoren van een dergelijk
toernooi dienen daartoe een met redenen
omkleed verzoek in bij het bondsbestuur. Het
toernooi mag geen conflict veroorzaken met
toernooien die wel conform hoofdstuk VI van
dit reglement op de wedstrijdkalender zijn
opgenomen, dit ter beoordeling van het
bondsbestuur. Aan een promotionele
erkenning kunnen geen rechten voor de
wedstrijdkalender van een volgend
wedstrijdseizoen worden ontleend.
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Artikel 508. Extra bepalingen.
1. Op een internationaal toernooi zijn behalve de
bepalingen van dit reglement tevens de
betreffende voorschriften van de WTBA van
toepassing. Zonder voorafgaande WTBAerkenning kan aan een toernooi geen NBFerkenning als A-toernooi worden gegeven.
2. De organisatoren van een internationaal
toernooi moeten voorzien in medische
verzorging en EHBO gedurende het toernooi.
3. Door de organisatoren van internationale
toernooien en B-jeugdtoernooien kunnen
gezamenlijk met het bondsbestuur
aanvullende bepalingen en afspraken
gemaakt worden op het sportreglement. Deze
toernooiorganisatoren zijn verplicht zich aan
deze aanvullende bepalingen te houden.
Deze toernooien worden verder aangeduid als
Master-toernooien en B*(B-ster)-toernooien
voor de jeugd.

Artikel 508. Extra bepalingen.
1. Op een internationaal toernooi zijn behalve de
bepalingen van dit reglement tevens de
betreffende voorschriften van de WTBA van
toepassing. Zonder voorafgaande WTBAerkenning kan aan een toernooi geen NBFerkenning als A-toernooi worden gegeven.
2. De organisatoren van een internationaal
toernooi moeten voorzien in medische
verzorging en EHBO gedurende het toernooi.
3. a) Door de organisatoren van toernooien die
zich op dezelfde doelgroep richten kunnen
gezamenlijk met het bondsbestuur
afspraken en/of aanvullende bepalingen op
dit sportreglement worden gemaakt.
b) De gemaakte afspraken vormen één geheel
met dit reglement.
c) De organisatoren van betrokken
toernooien zijn verplicht zich aan deze
aanvullende bepalingen en afspraken te
houden.
d) Voor de betrokken groep toernooien dient
een unieke groepsnaam te worden
vastgesteld die de toernooien duidelijk van
andere toernooien onderscheidt.
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Artikel 509. Aan wie wordt erkenning
verleend.
1. Alle door of namens het bondsbestuur
georganiseerde wedstrijden hebben een NBFerkenning.
2. Er worden alleen NBF-erkenningen verleend
aan toernooien, die worden georganiseerd
door regio‟s, bowlingverenigingen,
verenigingen binnen bowlingverenigingen,
stichtingen en/of individuele leden van de
NBF.
3. Aan een toernooi, dat wordt georganiseerd
door een vereniging binnen een vereniging
en/of door een individueel lid, wordt alleen
dan een NBF-erkenning verleend, wanneer de
betreffende bowlingvereniging zich met de
organisatie akkoord verklaart. In geval van
akkoordverklaring is de betreffende
bowlingvereniging medeverantwoordelijk voor
het goede verloop van het toernooi en voor de
naleving van de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en bepalingen.
4. Het bondsbestuur kan ook een erkenning
verlenen aan organisatoren die een toernooi
organiseren met als doelgroep de
recreatiesportleden.
5. De organisator(en) is(zijn) te allen tijde
hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële
verplichtingen, die uit het toernooi
voortvloeien.
Toelichting op een promotionele erkenning:
Het bestuur zal zeer terughoudend zijn in het
verlenen van een promotionele erkenning. In
uitzonderlijk geval wordt die erkenning afgegeven
bijvoorbeeld opening nieuw bowlingcentrum of
als men een grote sponsor heeft gevonden. Er
wordt te allen tijde aan de organisator die op dat
zelfde weekend zijn toernooi heeft toestemming
gevraagd

Artikel 509. Aan wie wordt erkenning verleend.
1. Alle door of namens het bondsbestuur
georganiseerde wedstrijden hebben uit dien
hoofde een NBF-erkenning.
2. NBF-erkenningen worden alleen verleend aan
toernooien, die worden georganiseerd door:
a) regionale coördinatieteams,
b) bowlingverenigingen,
c) verenigingen binnen bowlingverenigingen,
d) stichtingen;
e) individuele leden van de NBF.
3. Aan een toernooi, dat wordt georganiseerd
door een vereniging binnen een vereniging
en/of door een individueel lid, wordt alleen dan
een NBF-erkenning verleend, wanneer de
betreffende bowlingvereniging zich met de
organisatie akkoord verklaart. In geval van
akkoordverklaring is de betreffende
bowlingvereniging mede verantwoordelijk voor
het goede verloop van het toernooi en voor de
naleving van de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en bepalingen.
4. De organisator(en) is(zijn) te allen tijde
hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële
verplichtingen, die uit het toernooi voortvloeien.
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Artikel 510. Hoe aanvragen.
1. De aanvraag van een A-, B-, C- of RSerkenning dient te geschieden middels het
daartoe bestemde en volledig ingevulde
aanvraagformulier.
2. Bij de aanvraag van een A-, B-, C- of RSerkenning
dient
het
volledige
toernooireglement en het inschrijfformulier te
worden gevoegd.
3. Bij de aanvraag van een A-, B-, C- of RSerkenning dient tevens een verklaring te
worden gevoegd van de directie van het
bowlingcentrum, waar het toernooi zal worden
gehouden, dat het bowlingcentrum op de
toernooidata voor het toernooi beschikbaar is.
4. Bij de aanvraag van een A-, B-, C- of RSerkenning dient voorts de begroting van het
toernooi te worden gevoegd, waarin de
verwachte inkomsten en uitgaven met
betrekking tot het toernooi zijn opgenomen en
gespecificeerd. Dit dient te geschieden op de
daarvoor door de NBF verstrekte formulieren.
5. De aanvraag van een A-, B-, C- of RSerkenning zal niet eerder in behandeling
worden
genomen
dan
nadat
alle
bovengenoemde bescheiden zijn overgelegd.
6. Voor de overige erkenningen moet een
schriftelijke aanvraag worden ingediend.
7. Voor een promotionele erkenning dient
gehandeld te worden in overeenstemming met
het type erkenning dat wordt aangevraagd.

Artikel 510. De aanvraag voor erkenning
1. De aanvraag voor erkenning van een A, B of C
toernooi dient te geschieden op een door het
bondsbestuur vast te stellen wijze.

Artikel 512. Termijn van aanvragen.
b) ingeval van een B-, C- of RS-toernooi: ten
laatste 60 dagen voor de aanvang van een
toernooi;

Artikel 512. Termijn van aanvragen.
b) ingeval van een B of C toernooi: ten laatste
60 dagen voor de aanvang van het
toernooi;

Artikel 513. Administratiekosten.
1. Aan een A-,B-, C- of RS-toernooi wordt geen
NBF-erkenning verleend, zonder dat de NBF
de daarvoor vereiste administratiekosten heeft
ontvangen. Het bedrag van de hier bedoelde
administratiekosten wordt voor elke type
toernooi
jaarlijks
vastgesteld
en
bekendgemaakt.

Artikel 513. Administratiekosten.
1. Aan een A,B of C toernooi wordt geen
erkenning verleend, dan nadat de organisatie
de daarvoor vereiste administratiekosten aan
de NBF heeft betaald.
5.Het bedrag van de in dit artikel bedoelde
administratiekosten wordt voor elke type
toernooi jaarlijks door of vanwege het
bondsbestuur vastgesteld.

2. Bij de aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit
artikel dient het volledige toernooireglement en
het inschrijfformulier te worden gevoegd.

3. Bij de aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit
artikel dient tevens een verklaring te worden
gevoegd
van
de
directie
van
het
bowlingcentrum, waar het toernooi zal worden
gehouden, dat het bowlingcentrum op de
toernooidata voor het toernooi beschikbaar is.
4. Bij de aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit
artikel dient voorts de begroting van het
toernooi te worden gevoegd, waarin de
verwachte inkomsten en uitgaven met
betrekking tot het toernooi zijn opgenomen en
gespecificeerd. Dit dient te geschieden op de
door het bondsbestuur vastgestelde wijze.
5. De aanvraag als bedoeld in lid 1 van dit artikel
zal niet eerder in behandeling worden
genomen dan nadat alle bovengenoemde
bescheiden zijn overgelegd.
6. Voor een promotionele erkenning dient
gehandeld te worden in overeenstemming met
het type erkenning dat wordt aangevraagd.
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Artikel 515. Toernooidata.
2. Uitbreiding c.q. vermindering van het aantal
toernooidagen is toegestaan, in die zin dat de
aanvangsdatum maximaal 30 dagen voor de
geplande finaledatum mag liggen en dat de
opgegeven finaledatum als ook de geplande
finaletijden onverkort aangehouden moeten
worden. Voor uitbreiding dient schriftelijk
toestemming van de NBF te worden
gevraagd.

Artikel 515. Toernooidata.
2. Uitbreiding van het aantal toernooidagen is
toegestaan. De aanvangsdatum van een
toernooi mag maximaal 30 dagen voor de
geplande finaledatum van het toernooi liggen
De opgegeven finaledatum als ook de
geplande
finaletijden
dienen
onverkort
aangehouden te worden. Voor uitbreiding van
het aantal toernooidagen dient schriftelijk
toestemming van de NBF te worden gevraagd.
3.Vermindering van het aantal toernooidagen is
toegestaan met inachtneming van het
bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3. Aan een A-toernooi zal geen NBF-erkenning
worden verleend, indien de finaledag van het
toernooi samenvalt met de finaledag van een
al door de NBF erkend A-toernooi of met door
het bondsbestuur vastgestelde data van de
Nederlandse kampioenschappen.
4. De datum waarop een toernooi eindigt, wordt
vastgesteld tijdens de in hoofdstuk VI
genoemde Calendar Meeting.

4. Aan een A-toernooi zal geen NBF-erkenning
worden verleend, indien de finaledag van het
toernooi samenvalt met de finaledag van een
al door de NBF erkend A-toernooi of met door
het bondsbestuur vastgestelde data van de
Nederlandse kampioenschappen.
5. De datum waarop een toernooi eindigt wordt
vastgesteld in de procedure voor vaststelling
van de wedstrijdkalender als beschreven in
hoofdstuk VI van dit reglement.

Artikel 527. Deelname aan finale.
De deelname aan een finale event is afhankelijk
van de behaalde score in een of meer
voorgaande events en is uitsluitend toegestaan
aan die spelers die zich op grond van die score
direct voor dat finale event hebben geplaatst.
Wanneer een finalist niet in staat is aan een
finale event deel te nemen, dan mag zijn plaats
niet worden ingenomen door een speler, die zich
oorspronkelijk niet als finalist heeft geplaatst.

Artikel 527. Deelname aan finale.
1. De deelname aan een finale event is
afhankelijk van de behaalde score in een
of meer voorafgaande events en is
uitsluitend toegestaan aan die spelers die
zich op grond van die score direct voor
dat finale event hebben geplaatst.
2. Wanneer een finalist niet in staat is aan een
finale event deel te nemen, dan mag zijn
plaats niet worden ingenomen door een
speler, die zich oorspronkelijk niet als
finalist heeft geplaatst, tenzij de
organisatie dat voor aanvang van de
finale anders heeft bepaald.

Artikel 529. Beperkingen aan deelname.
1. Het is toegestaan om de deelname aan een
A-toernooi of aan elk B-toernooi alleen open
te stellen voor spelers boven een bepaald
gemiddelde.

Artikel 529. Beperkingen aan deelname.
1. Het is toegestaan om de deelname aan een
A toernooi of aan een B toernooi alleen open
te stellen voor spelers boven een bepaald
gemiddelde.
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Artikel 542. Doorgeven resultaten.
Uitslagen van het toernooi dienen door de
toernooileiding, in overeenstemming met artikel
305, binnen 30 dagen na afloop aan het
bondsbureau te worden toegezonden. Daarbij
dient op een door het bondsbureau
voorgeschreven wijze van elke deelnemer de
naam, het verenigings- of
bowlingcentrumnummer, het lidnummer, en de
door hem behaalde pinfall (scratch) wordt
vermeld.

Artikel 542.

Artikel 543. Financiële afwerking.
1. Binnen 30 dagen na afloop van een A-, B-, Cof RS-toernooi dient aan het bondsbureau de
rekening en verantwoording van het toernooi
te zijn verzonden, waarin de werkelijke
inkomsten en uitgaven van het toernooi zijn
vermeld en gespecificeerd. Dit dient te
geschieden op een door het bondsbureau
voorgeschreven wijze.
2. Tot de in het vorige lid bedoelde rekening en
verantwoording behoort een opgave van de
prijswinnaars en de aan hen uitgereikte
prijzen.

Artikel 543. Financiële verantwoording.
1. Binnen 30 dagen na afloop van een A , B of
C toernooi dient aan het bondsbureau een
financiële verantwoording van het toernooi te
worden verzonden, waarin de werkelijke
inkomsten en uitgaven van het toernooi zijn
vermeld en gespecificeerd. Dit dient te
geschieden op een door het bondsbureau
voorgeschreven wijze.
2. Tot de in het vorige lid bedoelde financiële
verantwoording behoort een opgave van de
prijswinnaars en de aan hen uitgereikte prijzen.

Artikel 547. Advertentie in het NBF orgaan.
Alleen toernooien met een A-, B-, C- of RSerkenning hebben recht op een advertentie van
een bepaalde omvang in de Officiële
Mededelingen
van
de
NBF
(Bowling
Sportmagazine) tegen een gereduceerd tarief.

Artikel 548. Plaatsing op de Nationale
wedstrijdkalender.
Alle toernooien met een A-, B-, C- en RSerkenning worden geplaatst op de Nationale
wedstrijdkalender
(of
op
de
kalender
jeugdevenementen),
die
in
de
Officiële
mededelingen wordt afgedrukt.

Doorgeven resultaten.Uitslagen en scores van
een toernooi dienen door de toernooileiding, in
overeenstemming met artikel 305, binnen 30
dagen na afloop aan het bondsbureau te worden
toegezonden. Daarbij dienen op een door het
bondsbureau voorgeschreven wijze van elke
deelnemer de relevante gegevens te worden
vermeld

Dit artikel vervalt.

Dit artikel vervalt.
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Artikel 600. Algemene bepalingen.
1. De wedstrijdkalender loopt jaarlijks van 01
september tot en met 31 augustus.
2. Uitsluitend die toernooien die conform de in
artikel 601 genoemde aanmeldingsprocedure
zijn aangemeld mogen worden
georganiseerd.
3. Gerechtigd om een toernooi aan te melden
zijn leden/afgevaardigden van
bowlingverenigingen, leden/afgevaardigden
van recreatiesportverenigingen,
leden/afgevaardigden van
recreatiesportstichtingen, de Regionale
Informatie en Coördinatie Teams,
bowlingondernemers en leden van het
bondsbestuur.

Artikel 601. Aanmeldingsprocedure.
2. Tot 1 februari worden de verenigingen, de
toernooi-organisatoren, de Regio‟ s, de
ondernemers en stichtingen in de gelegenheid
gesteld hun toernooi(en) voor het betreffende
seizoen aan te melden bij het bondsbureau.
Op het inschrijvingsformulier dient de
finaledatum, de naam van het toernooi
alsmede de toernooivorm te zijn vermeld.
3. Alle A, B en C toernooien voor zowel jeugd
als senioren (inclusief de RS toernooien)
dienen te worden aangemeld.

Artikel 600. Algemene bepalingen.
1. De wedstrijdkalender loopt jaarlijks van
1 september tot en met 31 augustus
daaropvolgend.
2. Uitsluitend die toernooien die conform de in
artikel 601 genoemde aanmeldingsprocedure
zijn aangemeld mogen worden georganiseerd.
3. Gerechtigd om een toernooi aan te melden
zijn:
a) leden/afgevaardigden van
bowlingverenigingen;
b) leden/afgevaardigden van
recreatiesportverenigingen en –stichtingen;
c) de regionale coördinatieteams;
d) bowlingondernemers;
e) het bondsbestuur.

Artikel 601. Aanmeldingsprocedure.
2. Tot 1 februari worden de verenigingen, de
toernooi-organisatoren, de regionale
coördinatieteams, de ondernemers en
stichtingen in de gelegenheid gesteld hun
toernooi(en) voor het betreffende seizoen aan
te melden bij het bondsbureau. Bij de
inschrijving dient de finaledatum, de naam van
het toernooi alsmede de toernooivorm te zijn
vermeld.
3. Alle A, B en C toernooien voor zowel jeugd als
senioren dienen te worden aangemeld.
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Artikel 602. Voorlopige Nationale
wedstrijdkalender.
1. Na 1 februari ontvangen alle verenigingen,
organisatoren en Regionale Informatie en
Coördinatie Teams van de NBF een
bijgewerkte voorlopige wedstrijdkalender met
daarop alle, tot dan toe, aangemelde
toernooien.
2. De verenigingen, organisatoren en Regionale
Informatie en Coördinatie Teams krijgen tot 1
maart de gelegenheid om, in overleg met het
NBF bondsbureau, hun toernooi te
verplaatsen.
3. Als er twijfel bestaat over het „voorkeursrecht‟
voor een bepaalde datum is artikel 603 lid
3,4,5 en 6 van het NBF Sportreglement van
toepassing. Als een organisator na 1 maart,
maar voor het definitief vaststellen van de
wedstrijdkalender een datum wil wijzigen en
op dat tijdstip al één of meer toernooien
gepland staan dan is de organisator verplicht
om met de organisator(en) van het/de
betreffende toernooi(en) contact op te nemen
over de vraag of hij/zij kan/kunnen instemmen
met zijn toernooi. Een belangrijke voorwaarde
voor het opnemen van de wijziging is dat alle
genoemde organisatoren unaniem moeten
verklaren dat zij geen bezwaar hebben tegen
het organiseren van het betreffende toernooi
op de beoogde datum. Nadat het
bondsbureau van alle genoemde
organisatoren een schriftelijke verklaring van
geen bezwaar heeft ontvangen zal worden
overgegaan tot verwerking van de wijziging in
de voorlopige wedstrijdkalender.
Artikel 603. Vaststelling kalender.
1. Het bondsbestuur zal de wedstrijdkalender in
de eerstvolgende bestuursvergadering na 21
maart
vaststellen
waarna
de
wedstrijdkalender definitief is.
2. Als organisatoren niet tot overeenstemming
kunnen komen over het toevoegen van
toernooien aan een datum waarop reeds
andere toernooien gepland staan beslist het
bondsbestuur. Dit besluit is bindend voor
beide partijen. Een beroep is niet mogelijk.
3. Reeds bestaande toernooien hebben met
betrekking tot voorkeurdata, voorrang boven
nieuwe toernooien.
4. Toernooien die op een vast weekend
gespeeld worden, hebben voorrang boven
nieuwe toernooien. Als vast weekend wordt
hier bedoeld, het Carnavalsweekend, maar
ook het Paas- of Pinksterweekend.
5. Nieuwe toernooien hebben voorrang boven
toernooien die in het voorgaande jaar wel
aangemeld waren, maar niet zijn doorgegaan.
6. In alle gevallen waarin twijfel bestaat wie

Artikel 602. Voorlopige Nationale
wedstrijdkalender.
1. Na 1 februari ontvangen alle verenigingen,
organisatoren en regionale coördinatieteams
van de NBF een bijgewerkte voorlopige
wedstrijdkalender met daarop alle, tot dan toe,
aangemelde toernooien.

2. De verenigingen, organisatoren en regionale
coördinatie teams krijgen tot 1 maart de
gelegenheid om, in overleg met het NBF
bondsbureau, hun toernooi te verplaatsen.
3.
a)
Als er twijfel bestaat over het
„eerste keuze recht‟ voor een
bepaalde datum is artikel 603 lid
3,4,5 en 6 van het NBF
b) Nadat het bondsbureau van alle
genoemde organisatoren een
schriftelijke verklaring van geen
bezwaar heeft ontvangen zal
de wijziging in de voorlopige
wedstrijdkalender worden
verwerkt.
4.

Als een organisator na 1 maart maar
voor het definitief vaststellen van de
wedstrijdkalender een datum wil
wijzigen en op die datum al een of
meer toernooien gepland zijn, dan is
de wijzigende organisator verplicht om
instemming met zijn wijziging te vragen
en verkrijgen van elke organisator(en)
van een
betreffend toernooi.

Artikel 603. Vaststelling kalender.
1. Het bondsbestuur zal de wedstrijdkalender in
de eerste bestuursvergadering na de sluiting
van de aanmelding vaststellen waarna de
wedstrijdkalender definitief is.
2. Als organisatoren niet tot overeenstemming
kunnen komen over het toevoegen van
toernooien aan een datum waarop reeds
andere toernooien gepland staan beslist het
bondsbestuur. Dit besluit is bindend voor beide
partijen.
3. Reeds bestaande toernooien hebben met
betrekking tot voorkeurdata, voorrang boven
nieuwe toernooien.
4. Toernooien die op een vaste datum of in een
vast weekend gespeeld worden of die
gekoppeld zijn aan een jaarlijkse feestdag,
hebben voorrang boven een nieuw toernooi op
dezelfde datum.
5. Nieuwe toernooien hebben voorrang boven
toernooien die in het voorgaande jaar wel
waren aangemeld, maar niet zijn doorgegaan.
6. In alle gevallen waarin twijfel bestaat wie
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voorrang heeft op een bepaalde datum,
beslist het bondsbestuur.
7. In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid
voor het vastleggen bij een bowlingexploitant
van een toernooidatum of data, bij de
organisatoren van dat toernooi.

voorrang heeft op een bepaalde datum, beslist
het bondsbestuur.
7. De verantwoordelijkheid voor het vastleggen
van een toernooidatum of toernooidata in een
bowlingcentrum ligt te allen tijde bij de
organisatoren van dat toernooi.

Artikel 604. Administratiekosten.
1. Een organisator krijgt van het bondsbureau
voor de aangemelde toernooi(en) een
ontvangstbevestiging en een factuur met het
verschuldigde bedrag (administratiekosten)
die vóór de gestelde betalingstermijn dient te
worden voldaan. Indien binnen 5 werkdagen
na aanmelding van het toernooi nog geen
bevestiging is ontvangen van de aanmelding,
dient de organisator contact op te nemen met
het bondsbureau. Het betreffende bedrag
wordt
jaarlijks
door
de
najaarsbondsvergadering vastgesteld.
2. Na de vaststelling van de definitieve
wedstrijdkalender door het bondsbestuur
wordt aan toernooiorganisatoren
geen
restitutie verleend.

Artikel 604. Administratiekosten.
1. Een organisator ontvangt van de aanmelding
van een toernooi zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 1 week na ontvangst van de
aanmelding een bevestiging van ontvangst op
het bondsbureau. Tevens ontvangt de
betreffende organisator een factuur voor de
administratiekosten van het aangemelde
toernooi.
2. Na de vaststelling van de definitieve
wedstrijdkalender door het bondsbestuur (zie
artikel 603 lid 1) wordt aan de organisator van
een toernooi geen restitutie van de
administratiekosten verleend wanneer om
welke reden dan ook besloten wordt om het
betreffende toernooi geen doorgang te laten
vinden.
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Artikel 700. Erkenning kampioenschappen.
1. Alle kampioenschappen worden door of
namens het bondsbestuur georganiseerd en
hebben daarmede automatisch een
NBF erkenning. Naast de in dit hoofdstuk
genoemde kampioenschappen kunnen door
of namens het bondsbestuur nog andere
kampioenschappen en/of toernooien worden
georganiseerd.
2. In alle in dit hoofdstuk genoemde
kampioenschappen is geen re-entry
toegestaan, dat wil zeggen geen enkele
deelnemer mag meer dan één keer aan
hetzelfde kampioenschap of aan hetzelfde
event deelnemen.
3. a) Het inschrijfformulier mag niet los van het
reglement van het kampioenschap worden
verstrekt.
b) Op het inschrijfformulier dient van elke
speler het lidnummer van zijn bowlingpas
te worden vermeld. Tevens dient het
inschrijfformulier voorzien te zijn van de
handtekening van de inschrijver.
c) De organisatie hoeft geen deelnemers te
accepteren, van wie de namen niet op het
inschrijfformulier zijn vermeld, met
uitzondering van eventuele
reserves/invallers indien de organisatie dit
toelaat.
d) Degenen die hebben ingeschreven en/of
anderen hebben ingeschreven, zijn te allen
tijde verplicht om het desbetreffende
inschrijfgeld te voldoen voor alle
deelnemers voor wie zij ingeschreven
hebben, indien:
 de organisatie het door hen ingevulde
en ondertekende inschrijfformulier kan
overleggen;
 de organisatie voldaan heeft aan het
gestelde in lid 4.
De verplichting tot betalen vervalt, indien
reserves of invallers tegen betaling van het
daarvoor verschuldigde bedrag tot
deelname bereid zijn gevonden en deze
door de organisatie worden geaccepteerd.
De verplichting tot betalen vervalt
bovendien, indien de bevestiging van
inschrijving, als bedoeld in lid 4, een
indeling aangeeft, die afwijkt van de door
de deelnemer gewenste of de mondeling
tussen organisatie en deelnemer
afgesproken serie-indeling en indien de
deelnemer onmiddellijk na ontvangst van
de bevestiging van inschrijving schriftelijk
te kennen heeft gegeven niet akkoord te
gaan met de aangegeven indeling.
4. Bij het schriftelijk bevestigen van de
inschrijving, volgens artikel 525, lid 2 sub i,
dient in het geval dat de gevraagde deelname

Artikel 700. Kampioenschappen
1. Kampioenschappen kunnen worden
georganiseerd:
a.

Door of namens het bondsbestuur;

b.

Door of namens een regionaal
coördinatieteam;

c.

Door of namens het bestuur van een
vereniging.

2.

Voor kampioenschappen die door of
namens een regionaal coördinatieteam
worden georganiseerd kunnen door of
namens het bondsbestuur uniforme
regels met betrekking tot de inrichting en
uitvoering van de betreffende
kampioenschappen worden vastgesteld.

3.

Voor kampioenschappen die door of
namens het bestuur van een vereniging
worden georganiseerd kunnen door of
namens het bondsbestuur uniforme
regels met betrekking tot de inrichting en
uitvoering van de betreffende
kampioenschappen worden vastgesteld.

4.

uniforme regels met betrekking tot de
inrichting en uitvoering van
kampioenschappen zullen altijd worden
vastgesteld indien een betreffend
kampioenschap door qualificatie recht
geeft op deelname aan een – opvolgend
– toernooi dat wordt georganiseerd door
of namens het bondsbestuur.

5.

Onder kampioenschappen worden in dit
verband ook verstaan de toernooien die
door qualificatie recht geven op
deelname aan een internationaal
toernooi of kampioenschap.

6.

Alle kampioenschappen die door of
namens
het bondsbestuur,
een regionaal coördinatieteam of
het bestuur van een vereniging, worden
georganiseerd hebben daardoor een
NBF-erkenning.

7.

Het programma en de wijze van inrichting
en uitvoering van de in de leden 1 tot en
met 5 van dit artikel bedoelde
kampioenschappen worden jaarlijks
gepresenteerd aan de bondsvergadering
in haar voorjaarsbijeenkomst. Het
bondsbestuur stelt de wijze van
presentatie vast.

8.

Voor alle in dit hoofdstuk genoemde
kampioenschappen is geen re-entry
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door de organisatie wordt geaccepteerd,
opgave te worden gedaan van de betreffende
speeldata en speeltijden.
Opmerking:
Onder inschrijving en bevestiging van inschrijving
kan ook worden volstaan met een
emailbericht.

toegestaan.

Deze artikelen vervallen.

Artikelen 701 tot en met 744
Artikel 1012. Aftreden, schorsing, ontslag.
1. Het bondsbestuur is bevoegd een nationale
coach gedurende beperkte tijd op non-actief
te stellen of als zodanig te schorsen, als ook
om hem uit zijn functie te ontheffen, indien hij
het vertrouwen van het bondsbestuur heeft
verloren.
2. In geval van tussentijds of reglementair
aftreden dan wel in geval van schorsing of
ontslag kan het bondsbestuur tijdelijk een van
de navolgende personen belasten met de
waarneming van de taken van de nationale
coach in kwestie:
- de technisch coördinator;
- de nationale coach in kwestie;
- een andere nationale coach;
- een lid van het bondsbestuur;
- een lid van de sportcommissie.

Artikel 1012. Aftreden, schorsing, ontslag.
1. Het bondsbestuur is bevoegd een nationale
coach gedurende beperkte tijd op non-actief te
stellen of als zodanig te schorsen, als ook om
hem uit zijn functie te ontheffen, indien hij het
vertrouwen van het bondsbestuur heeft
verloren.
2. In geval van tussentijds of reglementair
aftreden dan wel in geval van schorsing of
ontslag kan het bondsbestuur tijdelijk een van
de navolgende personen belasten met de
waarneming van de taken van de betreffende
nationale coach:
- de technisch coördinator;
- een andere nationale coach;
- een lid van het bondsbestuur;
- een lid van de sportcommissie.
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