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Aan alle besturen van verenigingen,
––

Aanpassing speeldata Stedenontmoeting Senioren 50+
Beste,
Graag willen wij jouw vereniging uitnodigen tot deelname aan de Stedenontmoeting Senioren 50+
2019, die net als vorig seizoen als “open toernooi” wordt georganiseerd. Dit betekent dat er geen
regionale voorronden meer worden gespeeld maar dat alle geïnteresseerde verenigingen zich mogen
inschrijven voor dit 4-mans evenement. Zowel de voorronden als de finale worden nu gespeeld in het
bowlingcentrum dat de kampioen van vorig seizoen, de Nieuwegeinse BV, als thuisbasis gebruikt.
Het bowlingcentrum: Bowling Nieuwegein
Blokhoeve 16
3438 LC te Nieuwegein

Vanwege het feit dat Bowling Nieuwegein alsnog de banen op zondagochtend 14 april beschikbaar
kan stellen is er besloten op zaterdag de 13e maar één voorronde te spelen en de andere te
verplaatsen naar zondagochtend 14 april om 10.00 uur.
Speelwijze:
De deelnemende verenigingen, bestaande uit een dames- en herenteams van 4 personen spelen
tijdens de voorronde vier games in teamverband, Amerikaans systeem. De top 8 plaatst zich voor de
finale die wederom uit 4 games zal bestaan. De pinfall uit de voorronde wordt NIET MEEGENOMEN
naar de finale, dus elke geplaatste vereniging maakt evenveel kans op de titel.
Ex-Aequo
In geval van een ex-aequo na afloop van hun serie is de hoogste teamgame, dames en heren
opgeteld, bepalend voor plaatsing in de finale. Een ex-aequo binnen de TOP 3 na afloop van de finale
betekent dat aan de gelijk geëindigde teams dezelfde plaats wordt toegewezen (art. 218 lid 3a)

Het VERNIEUWDE speelschema:
Zaterdag 13 april:

1e voorrondeserie : 10.00 – 13.00 uur

Zondag 14 april:

2e voorrondeserie : 10.00 – 13.00 uur
Baanonderhoud
de FINALE
: 14.30 – 17.30 uur
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Deelname:
De Stedenontmoeting Senioren 50+ 2019 is een evenement waaraan conform art. 106 van het NBF
Sportreglement uitsluitend kan worden deelgenomen door spelers die op 31 december 2018
jongstleden de leeftijd van 49 jaar of ouder hadden bereikt.
Er mogen voor zowel het heren-als damesteam maximaal 8 spelers worden aangemeld.
Inschrijven:
De inschrijving is nog steeds geopend. De plaatsing in series geschiedt op basis van volgorde van
ontvangst van onderstaand deelnameformulier en de daarop vermelde voorkeur via
wedstrijdzaken@bowlen.nl
Deelnamekosten:
Voor deelname aan minimaal 4 en mogelijkerwijs 8 games van dit teamevenement betaald uw
vereniging dit seizoen € 150,00. Deze prijs is gebaseerd op de aan het bowlingcentrum te betalen
baanhuur en de daadwerkelijk te maken organisatiekosten. Voor de deelnamekosten zullen de
ingeschreven verenigingen een factuur ontvangen.
Inschrijving verplicht tot betaling.
Oliepatroon:
Het oliepatroon wordt zeer binnenkort bekend gemaakt.. Zodra we dit weten wordt dit gepubliceerd op
onze website en ontvangen alle deelnemende teams een mail met de alle informatie.
Met vriendelijke groet,
Ronald de Groot
NBF-Wedstrijdzaken

Bijlage: Inschrijfformulier
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INSCHRIJFFORMULIER
Stedenontmoeting Senioren 50+ 2019
Vereniging:

Nr.:

Heren Achternaam

Voornaam

Pasnr.

Voornaam

Pasnr.

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

Dames Achternaam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De teamcaptain is:

Dhr / Mevr. ………………………………………….……………………

Handtekening bestuurslid: ………………………………………….…………………………
1e Voorkeur serie: …….. 2e Voorkeur serie: …………..

