Aanmeldingsprocedure
Wedstrijdkalender 2019-2020
Middels bijgevoegd aanmeldingsformulier is het mogelijk toernooien aan te melden voor de
NBF Wedstrijdkalender 2019-2020 die als bijlage is toegevoegd. Alvorens we de spelregels
uitleggen willen we je graag wijzen het feit dat de opzet van diverse NBF-evenementen
tijdens het seizoen 2019-2020 compleet wordt gewijzigd. Zo worden bijvoorbeeld (bijna) alle
NK’s samengevoegd tot één evenement.
Nadere informatie
volgt binnenkort!

Dit nieuwe evenement beslaat weliswaar periode van een paar maanden (9 mei t/m 5 juli
2020) maar doordat veel weekenden worden gebruikt voor één van de vele voorronden
kunnen ook andere toernooien gelijktijdig met dit nieuwe NK worden georganiseerd. De
enige restrictie geldt voor de twee finaleweekenden.

Er mogen op zaterdag 27 juni, zondag 28 juni en zondag 5 juli
(rood weergegeven op de wedstrijdkalender)
geen toernooien worden georganiseerd!

Om ruimte te creëren voor deze aangepaste evenementen moest de wedstrijdkalender in
zijn geheel flink worden gewijzigd en zijn diverse evenementen en leagues verplaatst naar
andere weekenden.
Dit kan betekenen dat jouw toernooi, als je weer hetzelfde weekend kiest als het huidige
seizoen, jouw toernooi gelijktijdig met een Nationale League of een NBF toernooi op de
wedstrijdkalender kan staan waardoor een “verhuizing” naar een ander weekend wellicht
verstandiger is.

Hoe kunnen toernooien worden aangemeld?
Ook dit keer zijn er weer een aantal spelregels voor het aanmelden van toernooien voor de
NBF Wedstrijdkalender 2019-2020. In het bijgevoegde exemplaar zijn alle speeldagen van
de diverse Nationale Leagues en NBF/ESBC evenementen opgenomen alsmede de ons
bekende EBT, ISBT en YET -toernooien. De procedure is als volgt:


Organisatoren mogen t/m 31 januari 2019 hun toernooi(en) aanmelden voor de
voorlopige wedstrijdkalender.



De voorlopige NBF wedstrijdkalender 2019-2020 wordt gepubliceerd op onze website
en zal regelmatig worden bijgewerkt met de laatst ontvangen aanmeldingen.



Eventuele aanmeldingen die wij na de sluitingsdatum, 31 januari 2019, ontvangen
kunnen alleen worden toegevoegd als organisatoren van andere toernooien op de
betreffende datum geen bezwaar maken.



Begin februari ontvangen alle verenigingen en organisatoren een bijgewerkte
wedstrijdkalender met daarop alle tot dan toe aangemelde toernooien alsmede een
factuur voor hun aangemelde toernooi(en) met de verschuldigde administratiekosten
die voor 1 maart 2019 per bank of giro dient te worden voldaan.



Alle organisatoren hebben gedurende de maand februari de gelegenheid om, in
overleg met het NBF bondsbureau, hun toernooi te verplaatsen. Wanneer een
organisator een datum wijzigt en op de nieuwe datum al één of meer toernooien
gepland staan dan wordt hij verzocht met de betreffende organisatoren contact op te
nemen over de vraag of zij geen bezwaar hebben tegen zijn toernooi. Nadat een
schriftelijke verklaring van “geen bezwaar” is ontvangen wordt door het bondsbureau
de wijziging in de voorlopige wedstrijdkalender 2019-2020 verwerkt.

Tijdens een NBF bestuursvergadering in april/mei 2019 wordt de wedstrijdkalender
vastgesteld waarna deze definitieve versie wordt verspreid naar alle verenigingen.
Wil je, later in het seizoen, alsnog een toernooi toevoegen of de finaledatum van een
toernooi wijzigen dan ben je verplicht om met de organisator(en) van alle overige toernooien
in het betreffende weekend contact op te nemen of zij kunnen instemmen met de wijziging.
Na akkoord wordt overgegaan tot verwerking van de wijziging in de wedstrijdkalender.
Voorkom bezwaren en meld jouw toernooi uiterlijk 31 januari 2019 aan!

Waar moet ik uit kiezen?
In het NBF Sportreglement wordt sinds een aantal jaren gesproken over klasse 1,klasse 2 en
klasse 3 toernooien. Omdat het woordje “klasse” in dit geval niets te maken heeft met de
kwaliteit of niveau van het betreffende toernooi maar slechts met het dienstenpakket dat de
organisatoren ontvangen levert dit bij menige deelnemer verwarring op.
Vanaf heden is daarom het woordje “klasse” vervangen door het woordje “type” en worden
de toernooien nu aangeduid als type 1, type 2 of type 3.
Voor het aanmelden van toernooien dien je voortaan een keus te maken uit type 1,2 of 3).
Dit zijn de mogelijkheden:

Type 1 toernooi  Pakket 1 








Senioren € 250,00 / Jeugd € 125,00

Vermelding op de Online NBF Wedstrijdkalender met links naar eigen website en
mailadres
2 mnd. Plaatsing banner op de website (max. 120x200) t.w.v. € 100,00
Afgifte officiële erkenning
Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten
Verwerking van scoreresultaten voor het pasgemiddelde (€ 2,00 p.p.).
Gebruik van de toernooimodule MijnNBF voor het snel en eenvoudig verwerken van de
inschrijvingen.
Promotie van uw toernooi naar onze leden en verenigingen via onze nieuwsbrief.

Type 2 toernooi  Pakket 2 







Senioren € 180,00 / Jeugd € 90,00

Vermelding op de Online NBF Wedstrijdkalender met links naar eigen website en
mailadres
2 mnd. Plaatsing banner op de website (max. 60x200 pixels) t.w.v. € 55,00
Afgifte officiële erkenning
Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere sportresultaten
Verwerking van scoreresultaten voor het pasgemiddelde (€ 2,00 p.p).
Gebruik van de toernooimodule MijnNBF voor het snel en eenvoudig verwerken van de
inschrijvingen.

Toernooien type 1 of 2 moeten worden gespeeld volgens het NBF Sportreglement en op
goedgekeurde bowlingbanen waarbij de organisatoren het bovenstaande dienstenpakket
ontvangen.
Organisatoren van Type 1 toernooien mogen een grotere (hogere) banner aanleveren
waardoor uw banner meer op zal vallen. Zij mogen ook adverteren via onze nieuwsbrief.
(deze bereikt ca. 3000 leden).

Aanvraag NBF erkenning
Voor alle type 1 of 2 toernooien moet tijdig, minimaal 2 maanden voor de finaledatum, een
erkenning worden aangevraagd. Deze aanvraag moet samen met het toernooiboekje / flyer
worden aangeleverd en zijn voorzien van alle relevante informatie zoals wedstrijdreglement,
prijzengeld e.d.
De recente en enig juiste formulieren vindt je op onze website. De link is:
http://nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/Wedstrijdkalender.aspx

Aanvraag ETBF Erkenning
Wil je jouw toernooi vermeld hebben op de (internationale) wedstrijdkalender van de ETBF
en/of WTBA dan moet je rekening houden met de volgende regels:






Voor een toernooi moet een ETBF erkenning worden aangevraagd als er spelers van
vier of meer verschillende federaties (inclusief de NBF) deelnemen.
Toernooien kunnen tot twee maanden voor aanvang (eerste speeldag) van het
toernooi worden aangemeld en de hieraan verbonden kosten bedragen € 100,00 per
toernooi.
Indien een toernooi binnen twee maanden voor aanvang (eerste speeldag) van het
toernooi wordt aangemeld bedragen de kosten € 150,00.
De ETBF kent aanvullende bepalingen voor prijzengeld en het eventueel annuleren
van het toernooi. Lees deze aandachtig door alvorens de aanvraag in te dienen.
Het bestand “ETBF Tournament Application” (moet worden gedownload van
www.ETBF.eu ) en vervolgens per mail te worden ingediend bij de NBF. Het
bondsbureau zal uw toernooi vervolgens aanmelden bij de ETBF.

De uitzondering: Type 3
Type 3 toernooi  Pakket 3 



€ 75,00

Vermelding op de Online NBF Wedstrijdkalender met links naar eigen website en
mailadres.
Mogelijkheid van deelname door NBF leden

Toernooien mogen uitsluitend door verenigingen als type 3 worden aangemeld mits deze
vanwege hun opzet, speelwijze of bowlingcentrum er geen scores verwerkt kunnen worden.
Denk hierbij aan 9-no-tap, bakerformat of centra met touwtjesbanen.
Bij aanmelding als type 3 toernooi moeten aanvullende gegevens m.b.t. opzet/speelwijze
worden overlegd zodat het NBF-bestuur de aanvraag kan toetsen. Alleen na goedkeuring
door het NBF-bestuur zal een type 3 toernooi aan de wedstrijdkalender worden toegevoegd.






Een nieuw type 3 toernooi kan tot één maand voorafgaand aan hun finaledatum
worden aangemeld en vervolgens worden opgenomen in de definitieve NBF
wedstrijdkalender.
Wordt een nieuw type 3 toernooi aangemeld en is de wedstrijdkalender voor het
daarop volgende seizoen al vastgesteld dan ontvangen zij per omgaande het
aanmeldformulier voor het betreffende seizoen. Binnen 3 maanden na het versturen
van de 1e aanmelding kan dit 2e toernooi alsnog aan de definitieve wedstrijdkalender
worden toegevoegd.
Is een type 3 toernooi al eens eerder aan de wedstrijdkalender toegevoegd dan
dienen deze organisatoren, net zoals de organisatoren van reguliere toernooien, het
toernooi tijdig aan te melden.
Als zij nalaten hun “type 3 toernooi” tijdig aan te melden wordt dit toernooi, ter
bescherming van de officiële toernooien, dat seizoen niet opgenomen in de
definitieve wedstrijdkalender tenzij de organisator van het officieel erkende toernooi
geen bezwaar maakt. Door betaling van € 75,00 kunnen zij nog wel de mogelijkheid
laten bestaan om deelname van NBF leden mogelijk te maken.

Door bovenstaande regels te hanteren willen wij de organisatoren van erkende toernooien
geruststellen dat zij slechts eenmalig de kans lopen dat zij worden geconfronteerd met een
laatkomer en daarmee mogelijke ongewenste concurrentie op hun finaledatum.

Artikel 502 van het NBF Sportreglement
Het is leden van de NBF ten strengste verboden om deel te nemen aan een toernooi
dat NIET is vermeld op de wedstrijdkalender, interne toernooien uitgezonderd.
Bij overtreding van het in lid 4 genoemde verbod wordt aangifte gedaan bij de
Tuchtcommissie.

Insturen van het aanmeldingsformulier
Het bijgaande aanmeldingsformulier dient tijdig, in ieder geval vóór 1 februari 2019, te zijn
ontvangen op het bondsbureau via het mailadres wedstrijdzaken@bowlen.nl waarbij wij jouw
verzoeken, per toernooi, aan te geven welke classificatie is gewenst.
De optiebevestiging op het aanmeldingsformulier dient eveneens door de ondernemer te
worden ondertekend. Deze typeaanduiding bepaald de hoogte van de verschuldigde
administratiekosten.
Na de vaststelling van de definitieve wedstrijdkalender door het bondsbestuur wordt aan
verenigingen en/of toernooiorganisatoren geen restitutie verleend.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Bowling Federatie,
Ronald de Groot,
NBF Wedstrijdzaken

AANMELDINGSFORMULIER VOOR NBF-TOERNOOIEN
SEIZOEN 2019-2020
Vereniging:

Begindatum Finaledatum

Nummer:

Jeugd /
Type
Senioren /
Senioren 50+ 1,2 of 3

Naam toernooi

De ondergetekende is bekend met de nieuwe procedure en dat bovengenoemde datum/data
door het NBF-bestuur gewijzigd kan/kunnen worden.
Naam:

Handtekening

Functie:

OPTIEBEVESTIGING:
Ondergetekende, handelend namens
bowlingcentrum:
_________________________________________________________________________
verklaart kennis genomen te hebben van bovengenoemde toernooien en in te stemmen met
bovenvermelde data en de bowlingbanen van het centrum ter beschikking te stellen.
Hiermee verplicht ondergetekende zich er voor te zorgen dat zijn centrum ten tijde van
het(de) toernooi(en) in het bezit is van een geldig certificaat van gesanctioneerde banen.
Naam:

Handtekening

Functie:

Verzonden door aanvrager op: ………………………. Ontvangen door NBF op: ……………………..

