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Bankrekening ABN-AMRO nr. 45.93.55.856

TOERNOOI-REGLEMENT 

DEELNAME 
Deelname is uisluitend toegestaan aan speel-
gerechtigde NBF en WBTA leden, hierbij dient 
rekening gehouden te worden met art. 215-lid 3
van het NBF Sportreglement.
INSCHRIJVINGEN 
Inschrijvingen worden pas definitief wanneer uw 
volledig ingevulde en ondertekende inschrijfkaart
door de toernooi organisatie is ontvangen. Stuur 
uw inschrijfkaart(en) of een kopie daarvan naar:  
Bowling IJsselmonde, Akkeroord 12  Rotterdam 
T.a.v. Mevr. M.Boeters   Alle inschrijvingen die 
voor 15 december 2018 zijn ontvangen, 
ontvangen een bevestigingsmail.
LEGITIMATIE 
Elke deelnemer dient een geldig bewijs van 
lidmaatschap te tonen (bowlingpas 2018/2019) of
een getekende verklaring, voorzien van een 
verenigingsstempel. Tevens dient elke speler op 
verzoek een geldig legitimatiebewijs te kunnen 
tonen.

GEMIDDELDE 
Het vermelde gemiddelde op de bowlingpas 
wordt aangehouden. Deelnemers welke geen 
gemiddelde op hun bowlingpas hebben, dienen 
een gemiddeldeverklaring over minimaal 21 
games van hun vereniging te kunnen overleggen. 
Deze verklaring mag bij aanvang niet ouder zijn 
dan 14 dagen. Indien men geen 21 games heeft 
gespeeld in verenigingsevenementen, maar wel in
NBF gesanctioneerde wedstrijden, dan kan een 
gemiddelde verklaring worden aangevraagd bij 
het NBF bondsbureau. Zonder een geldige 
gemiddelde verklaring wordt deelname 
geweigerd. ( NBF- Sportreglement. Art.308-lid 4
Voor buitenlandse speler geldt het vermeldde in
het NBF-sportreglement Artikel 309.
MELDEN 
Deelnemers dienen zich ten minste 30 minuten 
voor aanvang van de serie waarin zij zijn 
ingedeeld aanwezig te zijn en zich te melden bij 
de wedstrijdleiding.
Dit geldt eveneens voor de finale-series

BOWLINGKLEDIJ
Het spelen in bowlingkledij is verplicht. 
Dit geldt ook voor de finale-series en de 
prijsuitreiking. Gelijke kledij is uiteraard 
gewenst, maar niet verplicht.

ETEN, DRINKEN EN ROKEN 
Het is de deelnemers verboden tijdens hun 
wedstrijd te roken. In de spelersruimte mag niet 
worden gegeten of gedronken. Voor wat betreft 
het gebruik van alcoholische dranken verwijzen 
wij naar het NBF-Sportreg. art. 237 lid 1.

BAKER FORMAT SYSTEM 
De twee spelers van een dubbel gooien 
gezamenlijk een game. Speler nummer één gooit 
de eerste, derde,vijfde,zevende en negende frame.
Speler nummer twee gooit de tweede, vierde, 
zesde, achtste en tiende frame. Als ook de 
eventuele nabeurten. NBF-Sportreglement
art. 219-lid 2d.
De toegekende handicap van beide spelers wordt 
tijdens de Baker Format Finale's bij elkaar 
opgeteld en gedeeld door twee.
De uitkomst hiervan wordt per game als handicap
toegekend.

EX AEQUO 
Bij gelijk eindigen van twee of meer dubbels zal, 
indien dit beslissend is, de scratchscore van de 
dubbels de doorslag geven. NBF Sportreglement
art 218. Wanneer dit geen uitkomst biedt, zal er 
worden overgegaan tot het gooien van een 
negende en tiende Baker Format frame.

Het NBF sportreglement is van toepassing

OPBOUW INSCHRIJFGELD 
Baanhuur €  23,00
Prijzengeld €  18,50
Extra prijzengeld €    3,75
Afdracht NBF €    4,00
Organisatiekosten €    4,65
 Totaal €  53,90
Af: Sponsoring €    3,90
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