Toernooireglement 1e Single HCP Gorinchem Open

Prijzengeld
Heren

Dames

1.

€250,00

1. €250,00

2.

€200,00

2. €200,00

3.

€150,00

3. €150,00

4.

€100,00

4. €100,00

5.

€ 75,00

5. € 75,00

6.

€ 75,00

6. € 75,00

7.

€ 45,00

7. € 45,00

8.

€ 45,00

8. € 45,00

9.

€ 45,00

9. € 45,00

10. € 32,50

10. € 32,50

11. € 32,50

11. € 32,50

12. € 32,50

12. € 32,50

Opbouw inschrijfgeld:
Baanhuur

€ 13,50

Prijzengeld

€ 12,50

Extra prijzengeld

€ 1,00

Organisatiekosten

€ 5,50

_______________________________
Inschrijfgeld

€ 32,50

1. NBF- erkenning nummer V2018/C658
2. Deelname is uitsluitend toegestaan aan N.B.F.- en W.T.B.A.-leden.
3. De voorrondes worden gespeeld over 5 games, 2 spelers per baan, Europees
systeem. De scores uit de voorrondes incl. handicap (per game 70% van 210 met een
maximum van 56) worden meegenomen naar de finale.
4. De finale wordt gespeeld over 3 games door de eerste 12 dames en eerste 12
heren.
5. Opengevallen plaatsen in de finaleronde worden niet opgevuld zoals vermeld in
artikel 528 van het NBF-sportreglement.
6. Het gemiddelde moet controleerbaar zijn d.m.v. het bowlingpaspoort 2018/2019.
7. Wanneer op de bowlingpas geen gemiddelde is vermeld, heeft het gemiddelde
geldigheid waarover door de (wedstrijd)secretaris van de lid-rechtspersoon (bijv.
vereniging) van de betreffende speler een verklaring is afgegeven. Het laatstbedoelde
gemiddelde dient te zijn berekend over alle games die door de betreffende speler zijn
gespeeld in alle wedstrijden van het lopende seizoen met een minimum van 21
games. Naast de games van interne wedstrijden betrekt de wedstrijdsecretaris
daarbij de games die het bondsbureau heeft geregistreerd van de overige wedstrijden
tijdens het lopende speelseizoen. Deze gemiddelde verklaring mag niet ouder zijn
dan 14 dagen.
8. Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten,
beschikt over een of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler
verplicht dit voor aanvang te melden, en moet hij al zijn bowlingpassen en
gemiddelde verklaringen aan de wedstrijdleiding tonen.
9. Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde worden
aangehouden.
10. In geval van een ex-aequo voor de plaatsing in de finales, geldt artikel 218 lid 1 en
lid 2, de hogere scratch score gaat voor en vervolgens lid 3c van het NBF
sportreglement. Er wordt dan een negende en tiende frame gespeeld voorafgaande
aan de finale.
11. In geval van een ex-aequo na de finales op de plaatsen 1, 2 en 3, geldt eveneens
artikel 218 lid 1 en lid 2. Indien dit geen uitkomst biedt wordt een negende en tiende
frame gespeeld voor het bepalen van de eindstand.
12. Tijdens het toernooi is voor de deelnemers bowlingkleding verplicht.
13. Re-entry is niet toegestaan
14. In de spelersruimte mag niet worden gedronken en gegeten. Mobiele telefoons
dienen tijdens de wedstrijd uitgeschakeld te zijn. De spelers mogen tijdens de duur
van de voorrondes en de finales geen alcoholhoudende drank te nuttigen.
15. Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van hun serie en indien voor hen
van toepassing , voor aanvang van de finale aanwezig te zijn en zich gemeld te
hebben bij de wedstrijdtafel.
16. Inschrijving verplicht, conform artikel 531, lid 3 van het NBF-sportreglement, tot
betaling van het inschrijfgeld.
18. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit
besluit is bindend.
19. De inschrijver verklaart zich akkoord met het privacy beleid conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Bowling de Molenvliet en gaat akkoord
met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door hem/haar
ingeschreven personen.
20. Indien u als inschrijver lid bent van een buitenlandse bowlingfederatie geeft u bij
inschrijving, mede namens alle door u ingeschreven personen, toestemming voor het
verwerken van de resultaten door de Nederlandse Bowling Federatie.
21. Bij inschrijving geeft u, mede namens alle door u ingeschreven personen,
toestemming voor het maken en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal voor
promotionele doeleinden.
22. Met het insturen van de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit
reglement.

Bowlingcentrum de Molenvliet
Gorinchem

e

Organiseert

1 Single HCP Molenvliet Open
23 t/m 28 oktober 2018
NBF Erkenning
V2018C658

Aparte Dames- en Herenfinale
met hoofdprijzen van €250,-

Voorwoord

Serie indeling 1e Single Hcp Molenvliet Open

Toernooisweeper

Bowlingvrienden.

Dinsdag 23 oktober

Door de organisatie wordt al 2 x € 17,50 gedeponeerd in

Voor U ligt het toernooiboekje van het 1 e Single Hcp
Molenvliet Open in Gorinchem.
Nadat er 2 jaar geen bowlingtoernooi in Bowlingcentrum
de Molenvliet is gehouden kunnen wij met trots zeggen
dat er dit jaar weer een fantastisch toernooi komt.
Voor diegenen, die vroeger in ons bowlinghuis hebben
gespeeld, weten dat in ons knusse bowlingcentrum een
bowlingmentaliteit heerst.
Door de organisatie zijn vele leuke aspecten aan dit
toernooi toegevoegd, zodat u tevens gegarandeerd bent
van een volle dosis gezelligheid.
De taak aan U als deelnemer is in te schrijven en andere
spelers te motiveren om dit ook te doen om dit toernooi
tot een groot succes te maken.
Wij hopen op een mooi toernooi met hoge scores en veel
deelnemers.

Donderdag 25 oktober

Vrijdag 26 oktober

Zaterdag 27 oktober

Serie 1

19.15 uur

Serie 2

21.15 uur

Serie 3

19.15 uur

Speel mee voor € 2,50 en win……

Serie 4

21.15 uur

Hoogste game heren inclusief handicap

Serie 5

19.15 uur

Hoogste game heren scratch

Serie 6

21.15 uur

Hoogste game dames inclusief handicap

Serie 7

09.30 uur

Hoogste game dames scratch

Serie 8

11.30 uur

Aanmoedigingsprijs

Baanonderhoud
Serie 9

14.00 uur

Serie 10

16.00 uur

Baanonderhoud

Dank voor uw inschrijving en tot snel.
Piet Klaare

Serie 11

18.30 uur

Serie 12

20.30 uur

Zaterdagavond Oktoberfest Party

Toernooigegevens
Locatie:
Bowlingcentrum de Molenvliet
Kleine Schelluinsekade 3
4204 TZ Gorinchem
Tel: 0183-625065

Zondag 28 oktober

22.00-00.30 uur

Serie 13

09.30 uur

Serie 14

11.30 uur

Baanonderhoud

Voorrondes: 5 games, europees systeem (2 spelers per
baan)
Handicap: 70 % van 210 (max 56 p/game)
Finales: Na voorrondes: 12 heren en 12 dames 3 games

Serie 15

14.00 uur

vanaf 22.00

Serie 16

16.00 uur

Het gezelligste toernooifeest van het land

Baanonderhoud
Finale Dames 18.30 uur
Finale Heren

Inschrijfgeld: € 32,50 per persoon
Inschrijvingen: bowlingmolenvliet@hotmail.com

Prijsuitreiking 21.00 uur

06-22 22 27 53

Pré-Final Oktober Festijn
Zaterdagavond

Aparte dames- en herenfinale
Pinfall uit voorronde wordt meegenomen

Informatie tijdens toernooi:

de kas van de Sweeper.

19.30 uur

