Toernooireglement
Naam: 4e Noordzee jeugd handicap toernooi
Plaats: Noordzee bowling, Zanddijk 87, 1787 PP Julianadorp, 0223-690053
1. NBF toernooi-erkenning : V2018-C654
2. Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF- sportreglement.
3. Klasse 1: 80% van 210 max. 48 (vanaf 150 gemiddelde)
Klasse 2: 80% van 150 max. 48 (tot 149,99 gemiddelde)
4. Event: 4 games single (Europees)
Max. 2 spelers per baan
5. Finale klasse 1 en 2 worden gelijktijdig gespeeld
Finale 2 games single (Europees)
Ook in de finale games zal er handicap worden toegekend, volgens bovenstaande
formule, scores uit de voorronde worden NIET meegenomen.
 Bij 48 deelnemers 8 finalisten per klasse
 Bij 60 deelnemers 10 finalisten per klasse
 Bij 72 deelnemers 12 finalisten per klasse
6. Re-entry is niet toegestaan
7. In geval van ex-aequo krijgt de speler met de hoogste pinfall (scratch) de hoogste
positie toegewezen (artikel 218 sub 3c). Indien deze ook gelijk is, wordt een 9e en 10e
frame gespeeld om de hogere positie te bepalen.
8. Het gemiddelde op de bowlingpas 2018-2019 wordt aangehouden voor het berekenen
van de handicap. De bowlingpas dient te worden getoond aan de wedstrijdleiding, bij
aanmelding bij de wedstrijdtafel. Wanneer er op de bowlingpas geen gemiddelde
vermeld is, dan heeft het gemiddelde geldigheid, waarover door de
(wedstrijd)secretaris van de vereniging van de betreffende speler een zo recent
mogelijke 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. Deze
gemiddelde verklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
9. Het spelen in bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
10. Jeugdtoernooien worden zwaar gesponsord door bowlingexploitanten door een erg
lage baanhuur te berekenen. Zelf meegebrachte etens- en drinkwaren mogen daarom
beslist niet in het sportcentrum worden genuttigd. Graag uw begrip hiervoor.
11. Spelers dienen zich 30 minuten voor aanvang van hun serie en eventuele finale te
melden bij de wedstrijdtafel.

12. Serietijden:
Serie 1:
Serie 2:
Baanonderhoud
Serie 3:
Finale:

zaterdag 20 oktober 2018
zaterdag 20 oktober 2018

10:00 – 11:45 uur
12:00 – 13:45 uur

zaterdag 20 oktober 2018

14:30 – 16:15 uur

zaterdag 20 oktober 2018

16:30 – 17:30 uur

Prijsuitreiking: zaterdag 20 oktober 2018 18:00 uur
Bij de serie indeling zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met
uw reisafstand. Gelieve daar zelf ook alvast rekening mee te houden bij inschrijving.
13. Bij onverwacht grote deelname zal er een extra serie worden ingelast op:
vrijdag 19 oktober 2018 om 19.00 uur. Deze serie zal dan zoveel mogelijk worden
benut door spelers/speelsters uit de directe omgeving of in overleg met de
jeugdbegeleiders van de betreffende vereniging(en).
14. Prijzengeldschema in euro’s (voor beiden klassen)
PRIJZENGELD
AANTAL
DEELNEMERS>

36

48

60

72

1e plaats

€ 45,00

€ 50,00 € 55,00 € 60,00

2e plaats

€ 30,00

€ 35,00 € 40,00 € 45,00

3e plaats

€ 20,00

€ 25,00 € 30,00 € 35,00

4e plaats

€ 15,00

€ 20,00 € 20,00 € 20,00

5e plaats

€ 15,00

€ 15,00 € 20,00 € 20,00

6e plaats

€ 10,00

€ 15,00 € 15,00 € 20,00

7e plaats

€ 10,00 € 15,00 € 15,00

8e plaats

€ 10,00 € 10,00 € 15,00

9e plaats

€ 10,00 € 10,00

10e plaats

€ 10,00 € 10,00

11e plaats

€ 10,00

12e plaats

€ 10,00

15. Extra prijzen:
Bij iedere volle serie zijn de eerste 8 gegooide turkeys € 5,- waard.
Bij een serie die niet geheel vol is zal het aantal gegooide turkeys naar rato worden
aangepast.
(21 deelnemers 7 * turkey, 18 deelnemers 6 * turkey,
15 deelnemers 5* turkey enz.).
Voor de eerste 3 plaatsen na de finale zijn er sportprijzen.

16. Inschrijfgeld in euro’s:
Baanhuur

6,25

Prijzengeld

7,50

Tourpot

2,00

Organisatie

4,25

Sponsoring

2,50 –

Totaal

17,50

17. Inschrijfgeld te voldoen voor aanvang van de serie.
18. Deelnemers die zich hebben ingeschreven of hebben laten inschrijven zijn verplicht
het inschrijfgeld te voldoen.
19. In alle gevallen waarin het NBF reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Deze beslissing is bindend.
20. Dit jeugdtoernooi telt mee voor het klassement Bowler/Bowlster van het jaar 20182019
21. Dit jeugdtoernooi telt mee voor de Jeugd Bowling HCP Tour 2018-2019. Een eigen
Tour met een extra finaledag.
Lees alles hierover op https://www.facebook.com/JBHTOUR
22. In het kader van de AVG dient iedere deelnemer, dan wel diens wettelijk
vertegenwoordiger indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, aan te geven of hij/zij
akkoord gaat met het volgende:
o

Ik geef de BVJ toestemming voor het verwerken en publiceren van de gegevens
in de deelnemerslijst alsmede in de betreffende klassementen en verwerking
door de NBF voor het bepalen van het pasgemiddelde 2018-2019; (zonder
akkoord van dit punt is deelname aan dit toernooi helaas niet mogelijk)

o

Ik geef de BVJ toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal die tijdens het
toernooi worden gemaakt te gebruiken voor promotionele doeleinden;

o

Ik geef de BVJ toestemming om mijn naam en mailadres te bewaren om mij te
informeren over toekomstige toernooien.

Inlichtingen door middel van een mail naar: jeugdbvj@live.nl
Inschrijven via de site www.bvdorp.nl

Sylvia Rijtema
BV Julianadorp
tel: 06-46405299

