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Onderwerp: PILOT Voorronde Stedenontmoeting Senioren 2.0

Geacht bestuur,
Tijdens een bijeenkomst heeft het NBF bestuur toegezegd, naast de reguliere Stedenontmoeting, ook een
pilot te organiseren voor een Stedenontmoeting Senioren nieuwe stijl (versie 2.0). Na een evaluatie zal
worden besloten in hoeverre de nu gekozen opzet zal worden gehandhaafd of dat er nog wijzigingen zullen
volgen. Voor deze pilot is door het bestuur van de NBF het navolgende reglement vastgesteld.
Organisatie:
In elke regio vindt een voorronde plaats die wordt georganiseerd door de NBF in samenwerking met het
betreffende Regionale Coördinatie Team.
Data:
Zaterdag 11 en/of zondag 12 februari 2017.
Locaties en tijden:
Te bepalen door elk Regionaal Coördinatie Team (RCT).
Events en speelwijze:
Elk team speelt drie “gewone” games in Amerikaans systeem. Daarna volgen voor elk team 4 games Baker
Format in Europees Systeem.
Uileg “Baker Format” conform het NBF Sportreglement:
De Baker team speelwijze is een speelwijze waarbij iedere speler van een team achtereenvolgens een
volledig frame speelt totdat een volledige game is gespeeld. De speler van het tiende frame neemt ook de
eventuele extra worpen voor zijn rekening. De speelvolgorde dient voor aanvang van een game vastgesteld
te worden.
Deelname:
Iedere bowlingvereniging in het werkgebied van een organiserend RCT mag met één of meerdere
vertegenwoordigende teams van 5 personen deelnemen aan deze voorronde. Elk team mag bestaan uit
maximaal 8 spelers maar dient tijdens elke game te bestaan uit minimaal 2 dames en 2 heren.
De kosten:
Deelname aan deze pilot-versie zal dit seizoen € 75,00 per team bedragen. Dit bedrag is opgebouwd uit de
te betalen baanhuur, sportprijzen en de benodigde wedstrijdleiding. De deelnamekosten zullen via MijnNBF
aan alle betreffende verenigingen worden gefactureerd.
Er is voor deze pilot GEEN NBF afdracht benodigd. Mocht deze Stedenontmoeting Senioren 2.0 in deze
vorm worden voortgezet dan zal er volgend seizoen WEL een afdracht worden gevraagd!
Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)
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Winnaar:
Uitsluitend kampioenen van elke deelnemend RCT plaatsen zich voor de finale die op zaterdag 18 maart zal
worden gespeeld. Ook voor deze finale zal er dit seizoen eveneens geen afdracht worden gevraagd. De
lokatie en het exacte format van de finale zal z.s.m. bekend worden gemaakt.
Sportprijzen:
De NBF zal sportprijzen toesturen naar alle bowlingcentra waar voorronden van deze pilot worden
gespeeld..
Inschrijving en sluitingsdatum:
Inschrijving voor deze pilot Stedenontmoeting Senioren 2.0 is tot uiterlijk zondag 22 januari mogelijk via
MijnNBF of het bijgeleverde inschrijfformulier (zie bijlage).
Eindstanden:
Wij verzoeken de RCT coördinator vriendelijk de eindstanden van het verenigingsklassement per (deel)
regio en inclusief hun totale pinfall DIRECT na afloop naar het NBF -bondsbureau te mailen.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de resultaten van de diverse voorronden zullen wij de indeling van de
landelijke finale bekend maken. Deze wordt verzonden naar de deelnemende verenigingen en gepubliceerd
op de website http://nbf.bowlen.nl van de NBF.
Scoreverwerking:
Alleen de scores van eerste drie reguliere games dienen voor verwerking in het pasgemiddelde voor het
seizoen 2017-2018 binnen één week na afloop van dit evenement te worden aangeleverd als beschreven in
Hoofdstuk 16 van het evenementenplan. Voor deze pilot zijn de volgende toernooicodes vastgesteld:
RCT Noord Nederland
RCT Drenthe
RCT Oost Nederland
RCT Utrecht
RCT Noord Holland
RCT Zuid Holland
RCT Zeeland
RCT Noord Brabant
RCT Limburg



R152
R153
R154
R155
R156
R157
R158
R159
R160

Wanneer het aantal deelnemende verenigingen/teams in Noord- en Zuid-Holland het noodzakelijk
maken dat hun voorronde in twee verschillende bowlingcentra moet worden gespeeld worden per
regio beide kampioenen uitgenodigd voor de finale.

Wij verzoeken alle RCT’s de verenigingen in hun werkgebied tijdig te informeren en uit te nodigen tot deelname aan
dit evenement.

Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot
NBF-Wedstrijdzaken
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INSCHRIJFFORMULIER
STEDENONTMOETING SENIOREN 2.0
Vereniging:

Nr.:

De spelers van dit team zijn:
Achternaam

Voornaam

M/V

Pasnr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De teamcaptain is: Dhr / Mevr. ………………………………………………

Dit aanmeldingformulier ontvangen wij graag voor 22 januari 2017 a.s. via
postbus 326, 3900 AH Veenendaal of
mailadres wedstrijdzaken@bowlen.nl

NBF Wedstrijdzaken
R. de Groot
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