Informatieblad wedstrijdleiders

Nationale Trio League
De Nationale Trio Leagues bestaat tijdens het seizoen 2018-2019 uit heren-, dames- of mixed teams
van maximaal 8 personen in onderstaande poules:
Eredivisie
1e Divisie Poule A

1e Divisie Poule B

Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Klasse 1A

Klasse 1B

Klasse 1C

Klasse 1D

Klasse 1E

Klasse 1F

Klasse 2A

Klasse 2B

Klasse 2C

Klasse 2D

Klasse 2E

Klasse 2F

De Lotto Eredivisie, de 1e Divisie, de Hoofdklassen en de zes poules 1e klasse bestaan uit acht teams die
gedurende zes reguliere speeldagen en twee playoff dagen om het kampioenschap strijden. Zij
ontvangen 2 punten per gewonnen RoundRobin game/wedstrijd waarbij er tevens bonuspunten worden
toegekend voor de hoogste teampinfall van de gehele speeldag.
Tijdens de twee playoff speeldagen ontvangen de teams 3 punten per gewonnen wedstrijd en worden
de teams zowel in de degradatie- als promotiepoule voor de hoogste pinfall van de speeldag beloond
met maximaal 4 punten.
Klassen 2A, 2B, 2D en 2E bestaan uit acht teams. Zij spelen gedurende 7 speeldagen een volledige
RoundRobin (7 games) en ontvangen 2 wedstrijdpunten per gewonnen RoundRobin game/wedstrijd
waarbij er tevens bonuspunten worden toegekend voor de hoogste teampinfall van de gehele speeldag.
Klasse 2C en 2F bestaan dit seizoen uit 7 teams. De puntentelling is hetzelfde als voor de klassen met 8
teams met dit verschil dat, wanneer ze geen tegenstander treffen, zij automatisch de twee winstpunten
ontvangen.
Alle klassen ontvangen 2 wedstrijdpunten per gewonnen RoundRobin game/wedstrijd waarbij er tevens
bonuspunten worden toegekend voor de hoogste teampinfall van de gehele speeldag.
Als voor de bonusbepaling de teampinfall gelijk is krijgen beide teams het hoogste aantal punten die
voor die pinfall geldt (bv. 8,7,6,5,5,3,2,1). Het eerstvolgende bonusgetal (4 in dit voorbeeld) vervalt.

One-Lane Courtasy
Ter voorkoming van onnodige uitloop van de speeldagen dient er tijdens alle wedstrijden van alle leagues een strikte one-lane courtasy te worden gehanteerd.

De vuistregel waarop toegezien dient te worden is dat een speler de approach betreedt en direct klaar
gaat staan om zijn/haar worp uit te voeren op het moment dat de speler op de baan rechts naast hem
zijn bal aan de foutlijn heeft losgelaten en er geen speler klaar staat om de worp uit te voeren op de
baan direct links van hem/haar.
Bepalingen Oliepatronen
Afhankelijk van het niveau van de competitie waarin het team zal uitkomen worden er tijdens het
seizoen 2018-2019 bepaalde eisen gesteld aan het te gebruiken oliepatroon tijdens jouw thuiswedstrijd.
Eredivisie en 1e Divisies: Er moet een keuze worden gemaakt uit de Kegel Sport- of Challenge
database.
Hoofdklassen

: Er moet een keuze worden gemaakt uit de Kegel Challenge database.

Teamcaptains dienen tot uiterlijk 2 weken voor de betreffende speeldag een oliepatroon van hun keuze
door te geven naar wedstrijdzaken@bowlen.nl .
Niet (tijdig) opgegeven?
Er moet worden gespeeld op “Beaten Path”.
1e klasse of lager

: Elk huisleaguepatroon, recreatie- of Challenge oliepatroon is toegestaan!

Teamcaptains dienen tot uiterlijk 2 weken voor de betreffende speeldag alleen de lengte van het door
hen gekozen oliepatroon door te geven naar wedstrijdzaken@bowlen.nl .
Bowlingpassen & Bowlingshirts
Om te voorkomen dat wedstrijdleiders worden bedolven onder smartphones zijn spelers niet meer verplicht om voorafgaand aan een speeldag hun (digitale of plastic) bowlingpas te tonen. De teamcaptains
moeten aangeven welke spelers er de betreffende speeldag actief zullen zijn.
Alle wedstrijdleiders worden verzocht om steekproefsgewijs, tijdens elke speeldag, twee
spelers te vragen hun pas te tonen. De spelers moeten altijd een bowlingpas (plastic of digitaal) kunnen
tonen. Alle spelers die geen of een foutieve pas kunnen tonen dienen een boete te betalen van
€ 10,00. Ook voor het niet spelen in uniforme bowlingshirts bedraagt de boete € 10,00 per afwijkend
shirt. (zie artikelen 310 en 233 van het NBF sportreglement).

Goedgekeurde Ballencleaners
Gedurende NTL wedstrijden mag er uitsluitend worden gespeeld met goedgekeurde ballen en cleaners.
De toegestane cleaners zijn te verdelen in twee categorieën:
De cleaners vermeld onder "Approved Anytime" mogen gedurende wedstrijden worden gebruikt.
De cleaners vermeld onder "Approved before/after certified competion" mogen uitsluitend voor
aanvang of na afloop van een speeldag worden gebruikt.

Nieuwe reglementen bowlingballen
Zoals recentelijk aangekondigd heeft de USBC de regelgeving voor wat betreft het maximale onbalans
van ballen aangepast per 01-01-2020. Na veel kritiek van federaties, pro shop houders en bowlers is er
nu een overgangsregeling die ingaat op 01-08-2018, zodat iedereen ruim de tijd heeft zijn of haar materiaal te kunnen aanpassen voor de officiële ingangsdatum van 01-01-2020. Deze regels zijn als volgt:


Ballen geboord/in gebruik vanaf 01-08-2018 mogen geboord worden met een balansgat en maximaal 1 ounce sideweight positief of negatief. Dit betekent dat van deze ballen uiterlijk
01-08-2020 de balansgaten zullen moeten worden gevuld om deze ballen legaal te laten zijn.



Ballen geboord/in gebruik vanaf 01-08-2018 mogen geboord worden zonder balansgat met maximaal 3 ounce positief of negatief sideweight. Dit betekent dat deze ballen al aan het nieuwe reglement voldoen dat ingaat op 01-01-2020 en dus niet meer aangepast hoeven te worden.



Alle ballen geboord tot 31-07-2018 met een balansgat dienen uiterlijk voor 01-08-2020 gevuld te
zijn anders zijn deze ballen niet meer legaal om te gebruiken en dienen deze ballen door wedstrijdleiders illegaal en dus niet speelbaar te worden verklaard.

Check voor bijgewerkte lijsten van de toegestane bowlingballen als goedgekeurde cleaners de links op
de wedstrijdleiderspagina van de NBF website!

Speelgerechtigdheid
Conform het vernieuwde NBF Sportreglement mogen teamcaptains tot 4 kalenderdagen voor een
speeldag nog spelerswijzigingen uitvoeren. Alle wedstrijdleiders worden daarom dringend verzocht om
pas na vrijdag 12.00 uur de betreffende wedstrijdbescheiden te downloaden. Dit om te voorkomen
dat er spelerswijzigingen plaatsvinden die niet worden opgemerkt.
Uitsluitend spelers wiens namen op de wedstrijdformulieren zijn afgedrukt zijn
speelgerechtigd voor de betreffende speeldag.
Stelt een team toch een speler op die niet op het wedstrijdformulier is vermeld dan doen zij dit voor
eigen risico en lopen zij grote kans dat de scores van de betreffende speler niet worden meegeteld.

Aanvangstijd leagues
NTL (alle klassen)

ALLE wedstrijddagen

10.00 uur

Indien meerdere teams bij aanvang van de wedstrijddag door bijvoorbeeld zeer slechte
weersomstandigheden niet aanwezig zijn, adviseren wij je om met de wel aanwezige teamcaptains te
overleggen over het al dan niet laten doorgaan van de wedstrijddag. Deze zal dan op een later tijdstip
ingehaald moeten worden. Je dient de teamcaptains erop te wijzen dat bij inhalen op een later tijdstip
mogelijk opnieuw speelgeld dient te worden betaald.
Als wedstrijdleider neem jij de beslissing m.b.t. het al dan niet doorgaan van de wedstrijddag. Als je
besluit deze wedstrijddag niet te laten doorgaan, dient u het speelgeld wel te innen maar geen
baanhuur af te rekenen met de ondernemer. Vraagt u de ondernemer hiervoor een factuur te sturen
naar het bondsbureau in Veenendaal.

Online Scoreverwerking
Wanneer je als wedstrijdleider zelf scores invoert wordt je vriendelijk doch dringend verzocht alleen
scores in te voeren van speelgerechtigde spelers. Scores van ontbrekende spelers mag je dus
NIET INVOEREN bij een andere speler!!!
De ingevoerde scores zijn voorlopige scores. Pas nadat wij de door de teamcaptains ondertekende
wedstrijdformulieren hebben ontvangen en wij de resultaten hebben kunnen controleren wordt de
uitslag definitief. Wij ontvangen de wedstrijdpapieren daarom graag zo spoedig mogelijk na de speeldag
via onderstaand adres.
Speciaal voor het retourneren van de wedstrijdpapieren van Nationale Leagues is een antwoordnummer
beschikbaar. Hierdoor hoeft u de enveloppe niet te frankeren. Het adres is:
NBF Wedstrijdzaken
Antwoordnummer 1031
3900 VB Veenendaal
Wanneer de retourenveloppen op zijn is een nieuw setje enveloppen te bestellen door een mail te sturen
naar wedstrijdzaken@bowlen.nl .

Onkostenvergoeding wedstrijdleiders
De onkostenvergoeding voor het leiden van wedstrijden, bij zowel evenementen als competities, bedraagt ook dit seizoen € 4,00 per uur. Bij leaguewedstrijden wordt, naast de reguliere speelduur, een
half uur extra vergoed voor de voorbereidingen en het uitrekenen van de nieuwe standen. Daarnaast
wordt € 2,50 vergoed voor het zelf uitprinten van de wedstrijdformulieren. Voor een wedstrijd van
10.00 tot 14.30 uur ontvang je dus € 22,50. (4½ + ½ = 5 uur à € 4,00 + € 2,50)
De KM vergoeding voor wedstrijdleiders die een wedstrijd leiden buiten hun woonplaats bedraagt
€ 0,19 per kilometer.

Inning van speelgelden / Afrekening van baanhuur
Teneinde contant geld zoveel mogelijk te vermijden zijn de teams gevraagd of zij de deelnamekosten
wilden vooruitbetalen. Heel wat teams hebben dit seizoen positief gereageerd. De kwitanties en de afrekenstaat die je download zijn hierop aangepast zodat je precies kan zien hoeveel en welke teams nog
moeten afrekenen.
Je wordt verzocht met het bowlinghuis de baanhuur af te rekenen zoals die is vermeld op de
afrekenstaat. Heb je, doordat teams vooruit hebben betaald, te weinig kontant geld ontvangen dan mag
je dit als volgt oplossen:



Je maakt het ontvangen geld van de resterende teams over naar de NBF (minus jouw WL-vergoeding) en vraagt het bowlingcentrum, net zoals bij de laatste speeldag gebruikelijk is, ons een
factuur te sturen.
Je betaald het grootste gedeelte van de baanhuur en vraagt het centrum ons een factuur te sturen voor het resterende bedrag.

Je wordt verzocht het af te dragen saldo via uw eigen privérekening (s.v.p. binnen 7 dagen) over te
maken op één van deze rekeningen: NL96 INGB 0004 1830 66 of NL05 INGB 0681 7612 29,
beide t.n.v. Nederlandse Bowling Federatie met vermelding van soort de league, de klasse en de
speeldatum.

Aanvullende opmerkingen / Telefoonnummers
Probeer, bij een onverhoopte verhindering, eerst zelf een oplossing te zoeken en geef uw deze door aan
het bondsbureau. Als dit niet lukt, neem dan tijdens kantooruren contact op met het bondsbureau
doorkiesnummer: 0318-559342. Mocht je, buiten kantoortijden, contact willen opnemen, dan ben
ik meestal telefonisch bereikbaar via 06-55900940 om samen een oplossing te zoeken.
Wil je aan het begin van elke wedstrijddag de spelers er op wijzen dat het in het bowlingcentrum
NIET IS TOEGESTAAN om meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen.

Met vriendelijke groet,
R. de Groot
NBF Wedstrijdzaken

Het inlassen van pauzes voor
welk doel dan ook is
altijd verboden!

