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Onderwerp: Circulaire Reguliere Voorronde Stedenontmoeting Senioren
Geacht bestuur,
Voor de voorronden van de NBF Stedenontmoeting 2016-2017 is door het bestuur van de NBF het
navolgende reglement vastgesteld.
Organisatie:
In elke regio vindt een voorronde plaats die wordt georganiseerd door het betreffende Regionale
Coördinatie Team in overeenstemming met het NBF Evenementenplan 2016-2017. (paragraaf 3.3,
pagina 14) Alleen de regio’s Noord & Zuid Holland zijn voor dit evenement verdeeld in 2 deelregio's
met elk hun eigen voorronde.
Datum:
Zondag 22 januari 2017.
Locaties en tijden:
Te bepalen door elk Regionaal Coördinatie Team (RCT).
Events en speelwijze:
Het dames- en het herenteam spelen elk vier games in teamverband, Amerikaans systeem.
Deelname:
Iedere bowlingvereniging in het werkgebied van een organiserend RCT mag met één
vertegenwoordigende equipe deelnemen aan deze voorronde. Deelnemen met een onvolledige
equipe (bijvoorbeeld alleen een herenteam) is niet toegestaan.
In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde leden van de desbetreffende
bowlingvereniging worden opgesteld. Dubbelleden mogen deelnemen bij meerdere teams met dien
verstande dat zij, wanneer de equipe waarin zij zijn opgenomen zich plaatst voor de landelijke finale,
alleen voor dezelfde equipe mogen uitkomen in de landelijke finale. Voor jeugdleden is deze
beperking niet van toepassing.
Winnaar:
De vereniging die met het dames- en herenteam samen de hoogste pinfall heeft behaald plaatst zich
voor de landelijke finale die op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017 in Nieuwegein wordt gespeeld.
Voor de verdeling van de overige finaleplaatsen verwijzen wij u naar de circulaire van de Finale
Stedenontmoeting Senioren die binnenkort wordt gepubliceerd.
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In geval van een ex-aequo spelen de gelijk geëindigde teams een 9e en 10e frame waarna de
hoogste score over deze twee frames recht geeft op de hogere positie.
Sportprijzen:
Te bepalen door elk Regionaal Coördinatie Team (RCT).
Deelnamekosten:
De deelnamekosten voor deze voorronde wordt vastgesteld door elke RCT Coördinator. Van dit
bedrag is € 37,00 per vereniging bestemd voor de NBF. De RCT coördinator ontvangt voor dit bedrag
een factuur van het bondsbureau.
Termijn van inschrijving:
De inschrijving voor de voorronde van de NBF-Stedenontmoeting sluit op een door het RCT te
bepalen datum.
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.
De scores van de Regionale Stedenontmoeting senioren 2016-2017 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 de Regionale
Stedenontmoetingen Senioren zijn de volgende toernooicodes vastgesteld:
RCT Noord Nederland
RCT Drenthe
RCT Oost Nederland
RCT Utrecht
RCT Noord Holland deel Noord
RCT Noord Holland deel Zuid
RCT Zuid Holland deel Noord
RCT Zuid Holland deel Zuid
RCT Zeeland
RCT Noord Brabant
RCT Limburg

R130
R131
R132
R133
R134
R135
R136
R137
R138
R139
R140

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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