WEDSTRIJDREGLEMENT BV ASSEN OPEN Toernooi 2020
1. Het toernooi wordt gespeeld in Bowlingcentrum Pand 17 in Assen aan de:
Stelmakerstraat 17, 9403 VB Assen. Tel: 0592-344325
2. Het toernooi heeft NBF erkenning 2020/C805. Het BV Assen Open 2020 is onderdeel van de:
Bowling Tour Noord. Verdere info over deze tour zie ook: www.bowlingtournoord.nl
3. Deelname is toegestaan aan NBF- en WTBA leden.
4. Format: 5 games single op HCP basis volgens Europees systeem met 2 personen per baan.
5. LET OP !
Er wordt in 2 klassen gespeeld, Dames en Heren apart.
Handicap regeling: 80 % van 225. Maximaal 64 pins per game.
Voor deelnemers met een buitenlandse bowlingpas zal artikel 309 van het NBF Sportreglement
bepalend zijn voor de handicapberekening.
6. De hoogste 16 heren na de voorronden plaatsen zich voor de heren halve finale (3 games).
De hoogste 8 heren na de heren halve finale plaatsen zich voor de finale herenklasse (3 games).
De hoogste 8 dames na de voorronden plaatsen zich voor de finale in de damesklasse (3 games).
De indeling van zowel de halve finale en finale series geschied op basis van baanloting
Ook in de (halve) finale wordt gespeeld met twee personen per baan, europees systeem.
Van de scores uit de voorronde wordt 50 % meegenomen.
7. Het gemiddelde op uw bowlingpas 2019/2020 wordt aangehouden. Indien geen gemiddelde, dan
een verklaring volgens het NBF sportreglement. (Gemiddelde over minimaal 21 games)
8. Bij een ex-aequo uitslag geldt de hoogste scratch score, indien deze ook gelijk is, gaat diegene
met de hoogste laatste (5e) game (inclusief hcp) door, indien ook gelijk, dan gaat diegene met de
hoogste 4e game (inclusief hcp) door, etc.
9. Inschrijfgeld:
Baanhuur
€ 10,00
Prijzengeld
€ 7,00
Sportprijzengeld
€ 1.00
Bowlingtour Noord € 1.00 (Afdracht)
NBF afdracht
€ 3.80 (Afdracht en Administratiekosten NBF)
Organisatie
€ 2.20

Totaal

€ 25,00

10. Prijzen: VerrASSENde prijzen en voor de nummers 1, 2 en 3 zijn er sportprijzen.
Dus geen geldprijzen!
11. AVG Wetgeving. Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de
deelnemers- en standenlijsten gedurende het toernooi.
Ook zullen wij tijdens het toernooi gemaakte foto’s plaatsen op social media.
Bij de inschrijftafel kunt u hiervoor een formulier van geen bezwaar invullen en
ondertekenen. Ook kunt u het bijgevoegde formulier hiervoor gebruiken en terugmailen.
12. Roken, eten en drinken van alcohol houdende dranken is tijdens het spelen niet
toegestaan. Het gehele sportcentrum is rookvrij.
13. De spelers/sters dienen zich minimaal een half uur voor aanvang van hun serie
(en eventuele finale) te melden bij de wedstrijdtafel.
14. Deelnemers/deelneemsters die zich hebben ingeschreven of hebben laten inschrijven
zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen. (Art. 531 lid 4 van het NBF Sportreglement)

15.
SERIE-INDELING:
zondag 27 september 2020
zondag 27 september 2020
serie 1: 10.00 – 12.00 uur
serie 2 : 12.30 – 14.30 uur
maandag 28 september 2020
dinsdag 29 september 2020
serie 3 : 20.00 – 22.00 uur
serie 4: 20.00 – 22.00 uur
woensdag 30 september 2020
vrijdag 2 oktober 2020
serie 5 : 20.00 – 22.00 uur
serie 6: 20.00 – 22.00 uur
zaterdag 3 oktober 2020
zaterdag 3 oktober 2020
serie 7: 10.00 – 12.00 uur
serie 9: 15.30 – 17.30 uur
serie 8: 12.30 – 14.30 uur
serie 10: 18.30 – 20.30 uur

Zondag 4 Oktober 2020 : Finales vanaf 10.30 uur
Halve Finale Heren:
10.30 uur: Nummers 1 t/m 16 na voorronden spelen 3 games
Finale Dames en Heren:
12.30 uur: Nummers 1 t/m 8 bij de heren na de halve finales en
nummers 1 t/m 8 bij de dames na voorronden spelen 3 games
14.00 uur: Prijsuitreiking.
Voor elke (finale) serie zal er baanonderhoud plaatsvinden!!!!!
16. Deelnemers die alleen op zondag willen en/of kunnen spelen, kunnen zich dus inschrijven voor de
series 1 of 2. Op de finale zondag zijn geen voorronde series!
17. Alle schriftelijke aanmeldingen zullen ook schriftelijk worden bevestigd. Elektronische (via mail of
internet) aanmeldingen zullen ook per e-mail worden bevestigd.
18. Inschrijvingen graag voor 22 september 2020 richten aan:

BV Assen toernooi Commissie
p/a Jan Palachweg 33,
9403 JS Assen.
Tel: 06 - 1222 1879 (Na 18.00uur) / E-mail : info@bvassen.nl
Of via de inschrijfmodule op de NBF site.
19. Vanaf dinsdag 22 september 2020, kan er alleen nog telefonisch worden ingeschreven via het
telefoonnummer 06 – 1222 1879.
20. Gewonnen prijzen worden persoonlijk uitgereikt tijdens de prijsuitreiking. No show = No Price.
21. Re-entry is NIET toegestaan.
22. Vrijgevallen (halve) finaleplaatsen zullen worden opgevuld.
23. Zelf meegebrachte etens- en drinkwaren mogen niet in het sportcentrum worden genuttigd.
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Deze besluiten zijn
bindend.

