Bowling Vereniging Lelystad
Organiseert in samenwerking met ESBC en Bowlingcentrum Lelystad

1e Lelystad Open 50+
Single Handicap Toernooi
1.200 Euro
Prijzengeld

20 finale plaatsen

26 september t/m 03 oktober 2021
Bowling Lelystad

1e Lelystad Open 50+
Single Handicap Toernooi
Wij heten u van harte welkom bij het eerste Lelystad Open 50+ Handicap toernooi.
Dit toernooi is aangesloten bij de ESBC 50plus Master Tour en volgens de regels van deze tour
zullen voor zowel de dames als de heren afzonderlijke rankingpunten worden toegekend. Dus
zowel de eerste geplaatste dame als de eerste heer krijgt 80 punten.
Bowling Lelystad is uitstekend bereikbaar per auto en u kunt gratis parkeren, gedurende de
hele dag. Ook per trein en bus is de bowling eenvoudig bereikbaar. U stapt bijna voor de deur
van het bowlingcentrum uit de bus.
Alle series op de finaledag worden gereserveerd voor mensen die meer dan 100 km enkele
reis moeten afleggen. Wij zullen hier strikt de hand aan moeten houden en vragen u dan ook
hieraan mee te werken.

Namens het bestuur van de Bowling Vereniging Lelystad, de organisatie van het toernooi,
de directie en medewerkers van Bowling Centrum Lelystad, wensen wij u een gezellig en
succesvol toernooi toe.
Het bestuur van Bowling Vereniging Lelystad
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Toernooi informatie
Organisator:

Bowling Vereniging Lelystad

Speeldata

26 september t/m 03 oktober 2021

Locatie:

Bowling Lelystad,
Badweg 17
8223 PA Lelystad
+31 (0)320 - 214 645

Formule

5 games single, 2 spelers per baan, Europees systeem

Finale

4 games, 20 plaatsen. 12 heren en 8 dames, Europees systeem.
De 20 finaleplaatsen worden als volgt verdeeld: 12 plaatsen heren en 8
plaatsen dames. Extra finaleplaatsen worden naar rato van de
inschrijvingen verdeeld over dames en heren. In de finale worden vier
games Europees systeem gespeeld met twee spelers op een baan en
de score uit de voorronde gaat mee.
Indien een speler zich voor aanvang van de finale afmeldt, zal deze
finaleplaats worden opgevuld met de eerstvolgende speler die hiervoor
in aanmerking komt en aanwezig is.
Bij 160 deelnemers zullen wij de finale serie omzetten naar 30
plaatsen, 3 spelers per baan Europees systeem.

Soort Toernooi

50+ Single Handicap Toernooi NBF-erkenning nr. 2021/C904

Handicap

De handicap wordt berekend aan de hand van het op de bowlingpas
vermelde gemiddelde en bedraagt 80% van 220 pins met een
maximum van 80 pins per game.

Deelname

Alle NBF leden en leden met een geldige bowlinglicentie van
buitenlandse bowlingorganisaties. De deelnemers dienen in het
kalenderjaar 2021 de leeftijd van 50 jaar te bereiken of inmiddels te
hebben bereikt.

Inschrijfgeld

34,50 pp

Re-entry

Toegestaan

Inschrijven

Lia Fievet
0346-580297 of 06-51602379
e-mail : lia.fievet@gmail.com
Zebraspoor 508
3605 HC Maarssen
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Serie-indeling
Alle series op de finaledag worden gereserveerd voor mensen die meer dan 100 km enkele
reis moeten afleggen.

Zondag 26 september

Reserve Serie 1

11:00 tot 13:00 uur

Reserve Serie 2

13:00 tot 15:00 uur

Woensdag 29 september

Serie 1

13:00 tot 15:00 uur

Donderdag 30 september

Serie 2

19:00 tot 21:00 uur (Vervallen)

Vrijdag 01 oktober

Serie 3

14:00 tot 16:00 uur

Serie 4

16:00 tot 18:00 uur

Serie 5

09:30 tot 11:30 uur

Serie 6

11:30 tot 13:30 uur

Zaterdag 02 oktober

Baanonderhoud

Zondag 03 oktober

Serie 7

14:00 tot 16:00 uur

Serie 8

16:00 tot 18:00 uur

Serie 9

09:30 tot 11:30 uur

Serie 10

11:30 tot 13:30 uur

Baanonderhoud
Serie 11

14:00 tot 16:00 uur

Baanonderhoud
Finale

16:30 tot 18:30 uur

Prijsuitreiking
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Opbouw Kosten
Het toernooi is begroot op 140 deelnemers. De opbouw van de inschrijfkosten is als volgt:
Baanhuur (incl. finale)

€

20,60

Prijzengeld

€

8,36

Organisatiekosten

€

4,04

Afdracht 50plus Mastertour

€

2,00

Toernooiheffing NBF

€

2,00

Sportprijzen, etc.

€

0,50

Sponsoring

€

-3,00

Totaal

€

34,50

Prijzenschema
Plaats

Heren

Dames

1

€ 150,00

€ 125,00

2

€ 100,00

€ 75,00

3

€ 75,00

€ 60,00

4

€ 65,00

€ 50,00

5

€ 50,00

€ 40,00

6

€ 50,00

€ 40,00

7

€ 40,00

€ 35,00

8

€ 40,00

€ 35,00

9

€ 35,00

10

€ 35,00

11

€ 35,00

12

€ 35,00

De nummers 1 t/m 3 in alle klasse ontvangen tevens een sportprijs
Tevens zullen er tijdens de series prijsjes worden vergeven.
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Toernooireglement
1. Er wordt gespeeld volgens het NBF-sportreglement, die kunt vinden op de website van de
NBF en de aanvullende regels van het reglement van de 50plus Master Tour. Je kunt de
volledige reglementen vinden op:
http://nbf.bowlen.nl/Voorleden/Statutenenreglementen.aspx
http://nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/50MasterTour.aspx
In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
2. Voor toegestane ballen en ball cleaners tijdens de wedstrijd zijn de USBC lijsten van
toepassing, welke regelmatig gewijzigd worden. Deze recente lijsten kun je bekijken en
downloaden op:
http://www.bowl.com/approvedballlist/http://usbcongress.http.internapcdn.net/
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/Ap
proved_cleaner_polish.pdf
3. De handicap wordt berekend op basis van het gemiddelde op de bowlingpas en is 80 %
van 220 met een maximum van 80 pins per game.
4. 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.
5. Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt
over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor
aanvang te melden.
6. Conform het NBF-sportreglement zal de pas met het hoogste gemiddelde worden
aangehouden.
7. Op deelnemers aan open kampioenschappen, toernooien en wedstrijden die geen lid zijn
van de NBF, maar lid zijn van een buitenlandse federatie, zijn alle NBF-reglementen van
toepassing
8. Het NBF-bondsbureau houdt voor alle spelers met een of meer niet-Nederlandse
bowlingpassen een gemiddelde bij en verstrekt deze aan de organisatoren. Dit gemiddelde
bestaat uit gegevens van de eigen federatie en die in Nederland gegooide games, dit zal
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leidend zijn voor deelname aan alle kampioenschappen, toernooien en wedstrijden.
Wanneer geen gemiddelde beschikbaar is op de hiervoor beschreven wijze of een
gemiddelde is vermeld over minder dan 21 games, heeft het gemiddelde geldigheid
waarover de federatie waartoe de betreffende speler behoort een schriftelijke verklaring
heeft afgegeven. Dat gemiddelde moet zijn berekend over alle games die door de
betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopend speelseizoen, met een
minimum van 21 games, en mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
9. Bij ex-aequo wordt de volgorde van deelnemers bepaald door de scratch pinfall die is
behaald. Indien deze ook gelijk is, dan treedt artikel 218 lid 3C van het NBF-sportreglement
in werking.
10. Elke telefonische aanmelding dient schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd.
11. Inschrijving verplicht, conform artikel 531, lid 4 van het NBF-sportreglement tot betaling
van het inschrijfgeld.
12. 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
13. De baanindeling wordt voor alle spelers vooraf bepaald door de wedstrijdleiding.
14. Re-entry is toegestaan conform artikel 521 van het NBF sport regelement. Let op!! de
laatst gegooide serie is bindend voor de uitslag. En een entry gaat voor Re-entry. De kosten
voor re entry bedragen € 30,50 omdat hier geen afdracht aan de NBF en ESBC meer gedaan
hoeft te worden.
15. Bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
16. Met het insturen van de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit
reglement.
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