
 

 

Regelement Oranje Bowling Toernooi 
 

1. Aan het jeugdtoernooi mag uitsluitend deelgenomen worden door spelers tot 18 jaar. De klassen 

zijn pupillen van 0 t/m 12 jaar en junioren 13 t/m 17 jaar. 

2. Onder spelers wordt verstaan: personen, die in staat zijn de bal op gebruikelijke wijze op de baan 

te brengen. 

3. Spelers dienen een kwartier voor aanvang van de serie aanwezig te zijn. Voor de finales geldt: 

een half uur voor aanvang. 

4. Indien niet op tijd aanwezig voor de voorronde vervalt uw plaats. Er is geen restitutie mogelijk. 

5. De spelers dienen de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers op te volgen. 

6. De scorekaart dient voor aanvang te worden ondertekend en na afloop door de spelers te 

worden afgegeven aan het wedstrijdbureau. Het laatste geldt ook voor de finalekaart. Geen 

ingeleverde scorekaart betekent geen genoteerde score en geen finale plek, of podium plek 

tijdens de finale. 

7. Het ingooien van minimaal 1 frame is toegestaan. 

8. De inschrijving sluit zodra de speelcapaciteit van Bison Bowling Haarlem volledig is bezet. 

9. In de voorronde wordt gespeeld in zeven (7) klassen. Uit elke deelnemersklasse komen minimaal 

3 finalisten te spelen in de finale. 

10. De finales worden gespeeld op handicap basis. De handicap wordt berekend over iedere serie die 

wordt gegooid in de voorronde. De handicap per game bedraagt 70% van het verschil van 220 en 

het gegooide gemiddelde. 

11. Spelers die lid zijn van een bowlingvereniging, krijgen een handicap, gebaseerd op het 

gemiddelde van het bowling paspoort. 

12. Plaatsing voor de handicapfinales geschiedt op basis van klassenindeling aan de hand van het 

resultaat in de voorronde, met uitzondering van de scratchfinale. 

13. Bij ex-aequo voor plaatsing finale beslist het kleinste verschil tussen de hoogste en laagste game 

scratch. In de finale wordt een 9e en 10e frame gegooid. 

14. Elke deelnemer is verplicht zich voor aanvang van zijn of haar serie te melden bij het 

wedstrijdbureau. 

15. De lijst met spelers, die zich geplaatst hebben voor de finale, hangt op 27 april vanaf 00:00 in de 

Bison Bowling Haarlem. Tevens te vinden op www.bvhaarlem.nl, via de facebook van de 

vereniging, en de Instagram van de vereniging. 

16. Finalisten moeten zich kunnen legitimeren. 

17. Voor deelname in de scratchfinale krijgen de dames ook in de voorronde 10 pins bonus per game. 

18. De 18 hoogst geplaatste spelers ( man, vrouw, jeugd en 55+) op scratchbasis nemen deel aan de 

scratchfinale. Indien zij niet kunnen of willen meespelen betekent dit uitsluiting van de 

handicapfinale. 

19. De finales worden gespeeld op donderdag 27 april 2023. 

20. Prijsuitreiking: 30 april om ± 18:30 uur, in het Storehouse van Bison Bowling Haarlem. 

21. De beslissingen van het wedstrijdbureau zijn bindend. Tegen de beslissingen is geen beroep 

mogelijk. 

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

23. Bij het vernemen van onjuiste gegevens heeft het wedstrijdbureau het recht de spelers te 

diskwalificeren. 
Laatste update 02-03-23 

 


