organiseert samen met
Bowling Vereniging Huizen

Het GW 2.0 Huizen
Dubbel Handicap Toernooi
24 t/m 26 mei 2019

Inlichtingen / inschrijvingen
Janny van der Lubbe: 06 – 13222354
Leo Moolhuysen: 06- 83571566
Mail: wedstrijden@bowlingvereniginghuizen.nl
Internet: https://bowling-huizen.nl
NBF erkenning: V2019/C681

Beste Bowlingvrienden en vriendinnen.
Met gepaste trots introduceren wij ons nieuwe toernooi:
het

GW 2.0 Huizen

Dit toernooi zal gehouden worden in het weekend van 25 en 26 mei
2019 in Bowlingcentrum Huizen.
Bij voldoende aanmeldingen staat als reserve serie vrijdagavond 24
mei in de planning.
Vanaf zaterdagochtend 25 mei gaan we 2 sportieve dagen tegemoet.
Wij vertrouwen er dan ook op dat u, als trouwe Graaf Wichman
toernooi deelnemer, weer van de partij zal zijn.
Uiteraard zullen wij er alles aan doen om het voor een ieder weer zo
aangenaam mogelijk te maken.
Het is een dubbeltoernooi (mix dubbels is mogelijk), waarbij een
een single heren en een single dames finale gehouden zal worden.
Als er voldoende teams meedoen zal er ook een prijs zijn voor de
1e, 2e en 3e plaats dubbels.
Met sportieve groet,
Bowlingcentrum Huizen
en
Janny van der Lubbe / Leo Moolhuysen
Bowling Vereniging Huizen

Toernooi Informatie
GW 2.0 Huizen
Dubbel Handicap Toernooi
Plaats

: Bowling- en Partycentrum Huizen
Plein 2000 nr. 13
1271 KK Huizen
Tel: 035-6668623
Website
: https://bowling-huizen.nl
Organisatie : Bowlingcentrum Huizen en Bowling Vereniging Huizen
Datum
: 24 (reserve), 25 en 26 mei 2019
Events
: 5 games dubbel, mix toegestaan
Finales
: 4 games individueel (zowel dames als heren)
Handicap
: 80% van 210 (maximaal 56 per game)
Speelwijze : Europees
Inschrijfgeld : € 35,00 per deelnemer (€ 70,00 per dubbel)
Inschrijving : Janny van der Lubbe
Cypergrasweg 20
1313 AL Almere
mail wedstrijden@bowlingvereniginghuizen.nl
Telefoon
: 06 - 13222354 ( Janny van der Lubbe)
06 - 83571566 ( Leo Moolhuysen)
Opbouw inschrijfkosten
Prijzengeld
Baanhuur
Organisatiekosten
Subtotaal
Af sponsoring
Totaal per team

€ 40,00
€ 39,00
€ 30,00
€ 109,00
€ 39,00
€ 70,00

Speeldagen en tijden
Vrijdag 24 mei 2019
Reserve serie………………………………………….. 20.00 – 22.00 uur
Zaterdag 25 mei 2019
Serie 1……………………………………………………10.00 – 12.00 uur
Serie 2……………………………………………………12.00 – 14.00 uur
Baanonderhoud
Serie 3……………………………………………………14.30 – 16.30 uur
Serie 4……………………………………………………16.30 – 18.30 uur

Zondag 26 mei 2019
Serie 5……………………………………………………10.00 – 12.00 uur
Serie 6……………………………………………………12.00 – 14.00 uur
Baanonderhoud
Serie 7……………………………………………………14.30 – 16.30 uur
Baanonderhoud
Finale dames
Finale heren

Nrs. 1 t/m 12
Nrs. 1 t/m 12

Aansluitend de prijs uitreiking.

17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur

Toernooi Reglement
1. Alle NBF Reglementen zijn van toepassing.
2. Deelname is mogelijk voor alle NBF en WTBA leden.
3. De handicap wordt berekend over het hoogste gemiddelde van het bowlingpaspoort. Wanneer op uw pas geen gemiddelde staat vermeld, dient u een
officiële verklaring van uw wedstrijdsecretaris van uw vereniging en/of de
NBF te overleggen, welke niet ouder is dan 14 dagen. In deze verklaring
dient het gemiddelde van alle door u gespeelde games te zijn vermeld, met
een minimum van 21 games. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor
dit gemiddelde te controleren. Wanneer u geen aantoonbaar gemiddelde
kunt overleggen, wordt deelname geweigerd.
4. Bij buitenlandse deelnemers wordt voor bepaling van het gemiddelde de
gegevens van de NBF gehanteerd in overeenstemming artikel 309 van het
NBF-sportreglement.
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. Het spelen in bowlingtenue is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
7. Re-entry is niet toegestaan.
8. Roken, eten en drinken in de spelersruimte is tijdens uw serie verboden,
alsmede het nuttigen van alcohol. (conform NBF-sportreglement)
9. Alle deelnemers en deelneemsters dienen zich een half uur voor aanvang
van hun serie te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
10. Bij ex-aequo wordt de volgorde van de teams beslist door de totale pinfallscratch die door de teams zijn behaald. Indien deze gelijk is, wordt Art. 218
lid 3 van het NBF-sportreglement toegepast.
11. Tijdens het spelen moeten de mobiele telefoons in de spelersruimte worden
uitgezet.
12. Speelwijze: in de series worden 5 games in dubbel-verband gespeeld.
De 12 hoogst geëindigde dames en de 12 hoogst geëindigde heren spelen 4
games finale.
13. Serie 5, 6 en 7 zijn speciaal bestemd voor spelers die meer dan 60 km
moeten reizen.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding,
mits niet in strijd met het NBF-sportreglement. Deze uitspraak is bindend.
15. Het gegarandeerde prijzengeld singles is gebaseerd op 5 volle series.
16. De toernooi organisatie houdt zich het recht voor het toernooi niet door te
laten gaan bij te weinig aanmeldingen.
17. Aanmeldingen dienen uiterlijk 12 mei 2019 in bezit te zijn van de toernooi
organisatie.

Prijzengeldschema* Heren Dames

SINGLES

1e plaats

€ 250,-

€ 250,-

2e plaats

€ 150,-

€ 150,-

3e plaats

€ 100,-

€ 100,-

4e plaats

€ 80,-

€ 80,-

5e plaats

€ 70,-

€ 70,-

6e plaats

€ 60,-

€ 60,-

7e plaats

€ 50,-

€ 50,-

8e plaats

€ 40,-

€ 40,-

9e plaats

€ 30,-

€ 30,-

10e t/m 12e plaats

€ 20,-

€ 20,-

Bij voldoende deelnemende teams zullen de
team prijzen ook uit gekeerd worden **

TEAMS

1e plaats

€ 150,-

2e plaats

€ 75,-

3e plaats

€ 50,-

* Prijzengeld garantie bij 5 volle series
** Prijzengeld garantie bij 7 volle series

INSCHRIJFFORMULIER GW 2.0 HUIZEN
Naam Dubbel: ____________________________________
Gewenste serie 1e keus ____ 2e keus ____
Gegevens Speler 1:
Volledige naam: _______________________________________
Adres: _______________________________________________
Postcode/woonplaats: ___________________________________
Emailadres: ___________________________________________
Telefoon: _____________________________________________
NBF Pasnummer: __________________
Gemiddelde: ______________________
Gegevens Speler 2:
Volledige naam: _______________________________________
Adres: _______________________________________________
Postcode/woonplaats: ___________________________________
Emailadres: ___________________________________________
Telefoon: _____________________________________________
NBF Pasnummer: __________________
Gemiddelde: ______________________
Toestemmingsverklaring (graag aanvinken waar u mee akkoord gaat):

□

□
□

Hierbij verklaart de inschrijver zich akkoord met het privacy beleid conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Huizen en gaat akkoord met het verwerken en
publiceren van de hoogst noodzakelijke gegevens van de alle door mij ingeschreven personen in de
betreffende klassementen.
Hierbij gaat de inschrijver akkoord met het bewaren van aanvullende contactgegevens van alle door mij
ingeschreven personen omdat hij/zij informatie wil ontvangen over dit of latere toernooien.
Hierbij geeft de inschrijver, mede namens alle door mij ingeschreven personen, toestemming voor het maken
en publiceren van foto’s en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.

Handtekening:

