Party en Bowlingcentrum Spijkenisse en
Bowling Vereniging Spijkenisse organiseren het

10e Party & Bowlingcentrum "Spijkenisse Open"
10e Party en Bowlingcentrum Spijkenisse Open

Toernooi-opbouw

Erkenning:
Plaats:

Voorrondes:

Organisatie:
Datum:
Evenement:

NBF-erkenning 2017/C531 –KLASSE 2
Party- en Bowlingcentrum Spijkenisse
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse
Tel. 0181-610656
Bowling Vereniging Spijkenisse
Zondag 4 en Maandag 5 juni 2017
5 games in dubbelformatie,
Handicapberekening 80% van 210 (max 45)

Finale Dubbels: 10 hoogste dubbelformaties spelen 3 games
Finale Singels: 12 hoogste heren en 8 hoogst geplaatste dames
Spelen 3 games, 2 spelers per baan.
Scores uit de voorronde wordt meegenomen
Deelname:

Deelname is uitsluitend toegestaan voor NBF-en
WTBA leden (Voor WTBA leden zie artikel 309).
Deelname staat open voor dames, heren en mixed
dubbels.

Speelwijze:

Europees systeem, 2 spelers per baan.

Inschrijfgeld:

Inschrijfgeld bedraagt €35,Opbouw inschrijfgeld:
Baanhuur
€15,Prijzengeld
€20,Organisatie
€6,50
Extra prijs
€0,70
Subtotaal
€42,40
Sponsoring
€7,20
Totaal
€35,-

Zondag 4 juni
Serie 1 (Res.)
Serie 2
Serie 3
Serie 4

09:30 – 11:30
11:30 – 13:30
Baanonderhoud
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
Maandag 5 juni

Serie 5
Serie 6
Serie 7
Serie 8

10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
Baanonderhoud
14:30 – 16:30
16:30 – 18:30
Baanonderhoud

Finales

Inschrijven:

Door het inschrijfformulier op te sturen naar:
M. Sorber
Mandolinestraat 7
3208DJ Spijkenisse
Door het inschrijfformulier te mailen naar:
Wedstrijdzaken.sr@bvsspijkenisse.nl
Of in te schrijven via de website
www.bvsspijkenisse.nl

Bevestiging:

U krijgt een schriftelijk bevestiging via de mail
als het inschrijfformulier voor 29 mei 2017 binnen
is.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u mailen naar
Wedstrijdzaken.sr@bvsspijkenisse.nl

Dubbels
Singels

19:15 – 20:30
20:30 – 21:45

Prijsuitreiking:

22:00

SPORTREGLEMENT
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De deelnemers dienen een geldige bowlingpas bij de
wedstrijdtafel te kunnen overhandigen, en op verzoek een
geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
De handicap wordt berekend aan de hand van het gemiddelde,
dat op de NBF-pas staat vermeld. Indien er geen gemiddelde
wordt vermeld, dient er een gemiddeldeverklaring (niet ouder
dan 14 dagen ) te worden overlegd van het (wedstrijd )secretariaat van uw bowlingvereniging en/of NBF-bondsburo
over tenminste 21 games. Deze moet voorzien zijn van
verenigingsstempel of postpapier van de vereniging,
handtekening en dag van opstelling.
Bij een niet aantoonbaar gemiddelde wordt deelname
geweigerd (art 308 lid 4).
Het spelen dient in bowlingkledij te geschieden.
Re-entry is toegestaan, voor eventuele verdere voorwaarden
geldt art.518. Dit mag eenmalig gebeuren.
Bij ex-aequo bepaalt de scratchscore de plaatsing. Blijft de
score dan nog gelijk dan wordt er een 9e en 10e frame
gespeeld volgens de regels van de NBF artikel 218, lid 3c.
In de spelersruimte mag niet gerookt, gegeten of gedronken
worden. Alcohol is niet toegestaan evenals alcoholvrij bier
tijdens de voorronde en de finale, dit is conform het NBFsportreglement artikel 237.
De spelers dienen zich een half uur, voor aanvang van hun
serie, te melden bij de wedstrijdtafel.
Betaling van het inschrijfgeld dient op de dag van spelen
contant te worden voldaan.
Elke inschrijving verplicht tot betalen, ook bij niet verschijnen,
of er moet zelf voor vervanging gezorgd zijn. Een
reservespeler inzetten tijdens de wedstrijd is niet toegestaan.
Deelnemers die buiten een straal van 50 km van Spijkenisse
wonen krijgen voorrang bij het indelen van de series.
Telefonische reservering dient ook schriftelijk te worden
bevestigd, deze dient drie weken voor aanvang binnen te zijn.
De organisatie behoudt zich het recht, indien noodzakelijk, om
serie(s) te laten vervallen.
Er wordt gespeeld volgens het NBF-sportreglement. In alle
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdleiding.
Organisatie is in handen van Bowling Vereniging Spijkenisse.

Prijzengeld bij 120 deelnemers ( € 2400,-)
*dit is een indicatie, prijzengeld hangt af van
aantal deelnemers.
Dubbels:

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

Singels Heren

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs

Singles Dames

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs

€ 300,00
€ 225,00
€ 175,00
€ 125,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 50,00

€120,€100,€80,€50,€40,€40,€40,€40,€40,€35,€35,€35,-

€120,€100,€80,€50,€40,€40,€35,€35,-

