
 

 

 

 

2e_Sportcentrum_Leek_Toernooi_2014_-_Wedstrijdreglement.docx  
Bestuur BLLT Pagina 1 van 2 
 

2e Sportcentrum Leek Toernooi 2014 

Wedstrijdreglement  

1. Het 2e Sportcentrum Leek Toernooi wordt gespeeld in het Sportcentrum Leek, De Schelp 35, 

9351 NV te Leek, 

2. Dit toernooi is vermeld op de NBF Wedstrijdkalender 2013-2014 en het is NBF leden toegestaan 

deel te nemen aan dit toernooi. 

3. Deelname is toegestaan aan NBF- en niet NBF leden en wordt gespeeld volgens de regels in 

hoofdstuk 5 van het NBF Sportreglement per juni 2011, 

4. Er worden 5 games single gespeeld op handicap basis volgens Europees systeem met twee 

spelers per baan, 

5. Het toernooi is een Type C (handicap) toernooi waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in 

klassen, 

6. Inschrijfgeld:  

Baan huur € 10,00  
Prijzengeld € 25,00  
Sponsoring  - € 10,00  

Inschrijfgeld € 25,00 
 

7. De handicap is vastgesteld op 70% van 210 met een maximum van 65, 

8. Er zijn 6 voorrondes met twee spelers per baan. Serie 5 en 6 zullen gebruikt worden voor 

deelnemers woonachtig buiten een straal van 100 km (vol=vol), 

Series P/baan Games Banen Spelers Speeldatum Uiterste inschr.datum Begin Eind 

Serie 1 2 5 8 16 Zaterdag 15 febr Vrijdag 14 febr 09:30u 11:30u 

Serie 2 2 5 8 16 Zaterdag 15 febr Vrijdag 14 febr 12:00u 14:00u 

Serie 3 2 5 8 16 Zaterdag 15 febr Vrijdag 14 febr 14:30u 16:30u 

Serie 4 2 5 8 16 Zaterdag 15 febr Vrijdag 14 febr 17:00u 19:00u 

Serie 5 2 5 8 16 Zondag 16 febr Zaterdag 15 febr 09:30u 11:30u 

Serie 6 2 5 8 16 Zondag 16 febr Zaterdag 15 febr 12:00u 14:00u 

 

9. De totaalscore uit de voorronde wordt voor 50% meegenomen naar de finale, 

10. De 16 spelers met de hoogste pinfall inclusief handicap gaan door naar de finale, 

11. In de finale worden 4 games single gespeeld op handicap basis gelijk aan de voorrondes met 

twee spelers per baan, 

12. De finale zal plaatsvinden op: 

Zondag 16 februari 2014 

15:00 – 17:00 uur 
13. Prijsuitreiking zal direct aansluitend op de finale plaatsvinden, 
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14. Bij een ex-aequo uitslag geldt de hoogste scratch score, indien deze ook gelijk is, gaat diegene 

met de hoogste laatste (5e) game (inclusief hcp) door, indien ook gelijk, dan gaat diegene met de 

hoogste 4e game (inclusief hcp) door, etc. 

15. Opbouw prijzengeld: 

Bij 50 tot 75 deelnemers 
 

Bij 75 tot 96 deelnemers 

Stand Prijzengeld Stand Prijzengeld 
 

Stand Prijzengeld Stand Prijzengeld 

1  €       250,00  9  €         60,00  
 

1  €       350,00  9  €         75,00  

2  €       175,00  10  €         55,00  
 

2  €       275,00  10  €         70,00  

3  €       100,00  11  €         50,00  
 

3  €       200,00  11  €         65,00  

4  €         90,00  12  €         45,00  
 

4  €       150,00  12  €         60,00  

5  €         80,00  13  €         40,00  
 

5  €       125,00  13  €         55,00  

6  €         75,00  14  €         35,00  
 

6  €       100,00  14  €         50,00  

7  €         70,00  15  €         30,00  
 

7  €         90,00  15  €         45,00  

8  €         65,00  16  €         25,00  
 

8  €         80,00  16  €         40,00  
 

16. Bij minder dan 50 inschrijvingen zal het toernooi geen doorgang kunnen vinden en wordt het 

toernooi afgelast. 

17. Re-entry is éénmalig toegestaan, mits er plaats is in een latere serie. Opgave voor re-entry kan 

alleen ter plaatse bij de wedstrijdleiding. De laatst gespeelde serie telt, eerdere series komen te 

vervallen. Het inschrijfgeld voor re-entry bedraagt € 15,00, 

18. Het gemiddelde op uw bowlingpas 2013/2014 wordt aangehouden. Indien u geen NBF pas 

gemiddelde heeft volstaat een gemiddelde verklaring van uw vereniging, ondertekend door een 

bestuurslid. Mocht u geen lid zijn van een bowlingvereniging, dan wordt uw gemiddelde 

vastgesteld na het spelen van de voorronde op basis van de gespeelde 5 games. 

19. De spelers of speelsters dienen zich minimaal een half uur voor aanvang van hun serie en/of 

finale te melden bij de wedstrijdleiding, 

20. Afzeggingen worden alleen geaccepteerd mits deze 10 werkdagen voor aanvang van de eerste 

voorronde bij de organisatie binnen is. Deelnemers/deelneemsters die zich hebben ingeschreven 

of hebben laten inschrijven en niet tijdig afgezegd hebben, zijn verplicht het inschrijfgeld te 

voldoen of voor vervanging te zorgen, 

21. Alle aanmeldingen zullen schriftelijk worden bevestigd. Elektronische aanmeldingen zullen per E-

mail worden bevestigd, 

22. Eten en drinken in de spelersruimte is niet toegestaan. Zelf meegebrachte etens- en drinkwaren 

mogen niet in het Sportcentrum genuttigd worden, 

23. Roken en drinken van alcohol houdende dranken is tijdens het spelen niet toegestaan. Het 

gehele Sportcentrum Leek is rookvrij, 

24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Een dergelijk 

besluit is te allen tijde bindend. 

 

 


