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21e Single Jeugd Handicap Toernooi

Gezien het succes van het vorige jeugd toernooi is er ook dit jaar
een toernooi met 4 klassen.
Door deze klasse indeling is het voor alle jeugd bowlers
aantrekkelijk om aan dit evenement mee te doen.
Van beginners tot gevorderden, voor een ieder is er een passende
klasse met kans op een prijs en niet te vergeten er zijn punten te
verdienen voor bowlster en bowler van het jaar!

Tot ziens in Bison Bowling Haarlem.

Het Jeugdbestuur BV Haarlem
Sandra Sanders

Voorzitter BV Haarlem
Peter Schweitzer

Inschrijfgeld:

€ 20,00 per persoon

opbouw:

- baanhuur
- prijzengeld
- organisatie

€ 9,37
€ 15,12
€ 5,00

Postadres:

S.E. Sanders Bellaart
Orionweg 400
2024 TH HAARLEM
Telefoon: 06 - 24124552
www.bvhaarlem.nl
e-mail bvhaarlem@bvhaarlem.nl

Prijzenschema in al de vier klassen:
1e
2e
3e
4e

prijs
prijs
prijs
prijs

€ 100,00
€ 75,00
€ 55,00
€ 30,00

evt. overige finale plaatsen € 20,00
Prijsuitreiking direct na de finale.

Reglement

Plaats:

Bison Haarlem
Orionweg 400
2024 TH Haarlem
Telefoon:023 - 5410500

Organisatie: Bowling Vereniging Haarlem
Data:

18 en 19 maart 2017

Erkenning: NBF nummer:

2017/C521

Event:

Klasse 1: 4 games Europees systeem op handicap basis van 70 %
van 210 met een maximum van 60. Twee spelers per baan.
Klasse 2,3 en 4: 4 games Europees systeem op een handicap basis
van 70% van 160 met een maximum van 60. Twee spelers per
baan.

Finales:

De hoogst geëindigde deelnemers, in alle klassen, spelen 3
games finale met behoud van de pinfall uit de voorronde.
Aantal finaleplaatsen is 25% van het totaal aantal deelnemers met
een maximum van 36 finalisten, verdeling van het aantal finale
plaatsen per klasse is naar rato van deelname in alle klassen.
Minimaal 4 spelers per klasse spelen finale. 2 spelers per baan.

Deelname: Deelname staat open voor alle jeugdleden. Indien er geen
pasgemiddelde bekend is, dan dient een verklaring van het
gemiddelde overlegd te worden over 21 games volgens art. 307
van het NBF sportreglement.

Er wordt gespeeld in vier klassen
pasgemiddelde
160 en hoger
135 t/m 159,99
110 t/m 134,99
109,99 en lager

klasse
klasse
klasse
klasse

1
2
3
4

Re-entry:

Niet toegestaan

NBF.

Het toernooi word gespeeld volgens NBF regels en reglementen.
In alle gevallen waar deze regels en reglementen niet in voorziet
beslist de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn bindend.

Ex.aequo:

Volgorde wordt bepaald door de scratchscore, biedt dit geen
uitkomst word er gekeken naar het verschil tussen hoogste en
laagste game waarbij diegene met het kleinste verschil het hoogste
geplaatst wordt.

Inschrijving: Inschrijvingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gedaan. Deze
zullen ook schriftelijk worden bevestigd. De inschrijver verplicht
zich tot betaling van het inschrijfgeld.
Met inschrijving verklaart men zich akkoord met dit reglement.

Serie indeling:

Zaterdag 18 maart

Zondag

19 maart

Serie 1

10:00 – 11:45 uur

Serie 2

11:45 – 13:30 uur

Serie 3

09:30 – 11:15 uur

Serie 4

11:15 – 13:00 uur

Aansluitend finale

13:15 uur

Inschrijfformulier 21e Single Jeugd Handicap Toernooi.
Naam

:____________________________ J / M *

Adres

:___________________________________

Postcode

:_________Woonplaats:________________

Telefoon

:______-____________

Geboortedatum :____-____-______
Pasnummer:______________Verenigingsnummer:_____
Gemiddelde:__________Serie:_____________________
E. mail adres:_________________________
Handtekening ouder of verzorger:___________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

