
KNBSD Dovencompetitie 2012-2013

League in TRIO-Formatie

Algemeen

Speeldata's 6 Oktober 2012 Dolfijn te Tilburg

3 November 2012 Chandra te Schiedam

8 December 2012 Claus Event Center te Hoofddorp

2 Februari 2013 Chandra te Nieuwegein

2 Maart 2013 Bowling Almere te Almere-Buiten

6 April 2013 de Merwehal te Dordrecht

11 Mei 2013 ??

Speeldag Zaterdagen

Tijdstrip 10:00 - 14:30 (Met uitlopen tot 15:00)

Banen Diverse

Bowlinghuis Bowling Almere, Trekweg 1, 1338 GA Almere

Bowling de Merwehal, Baanhoekweg 1, 3313 LA Dordrecht

Bowling Dolfijn, Ringbaan Oost 2a, 5013 CA Tilburg

Chandra Bowling, Prinses Beatrixlaan 6, 3121 JN Schiedam

Chandra Bowling, , Blokhoeve 16, 3438 LC Nieuwegein

Claus Event Center, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp

Deelname Voor leden van de bij de KNBSD aangesloten verenigingen

Team

Aantal deelnemende 8 teams Hoofdklasse

teams 8 teams Eerste Klasse

Aantal spelende 3 per team

spelers per speeldag

Max. Inschrijvingen 5 personen

per team

Shirts Shirts gelijke kleur en opdruk (indien van toepassing) in een team

is verplicht

Bowlingpassen Dient u elke speeldag bij u te hebben

Speelgeld per dag Wordt per seizoen vastgesteld



Team (wordt vervolgd)

Per team te betalen Voor seizoen 2012/2013 is deze € 60,00 per team / per dag.

Belangrijk om te weten: ook indien het team niet compleet is,

dient bovengenoemd bedrag betaald te worden.

Een team welke zonder afmelding niet komt opdagen blijft het

speedgeld verschuldigd.

Speelgeld per team dient per bank overmaken naar 41.30.05.364

tnv KNDSB te Arnhem (binnen 2 weken vooruitbetaald, je krijg

factuur van penningmeester).

Wedstrijd/Scores

Max. Score per game 2 punten

Speelwijze/telling Totaal game wint krijg 2 punt.

Indien gelijk, 1 punt.

Er wordt europees systeem gespeeld.

Aantal games 7 games per speeldag.

en tegenpartijen 1 game per tegenpartijen.

7 tegenpartijen per speeldag.

Aantal speeldagen 7

Huishoudelijk en League Reglement

Algemeen

Wedstrijdleider Eric de Haas en Bertus Steenmeijer.

Teamcaptains Elk team heeft een teamcaptain. Deze is voor het bestuur en

wedstrijdleider het enige aanspreekpunt naar het team toe.

De teamcaptain wordt geacht verkregen informatie en/of

gevraagde handelingen namens het bestuur of wedstrijdleider

kenbaar te maken aan z'n teamleden.

Shirts Alle teamleden dienen te spelen in een shirt met dezelfde

kleurstelling en/of relcame-uiting. Het niet-spelen in gelijke

kleurstelling betekent een boete van € 5,00.

Roken, consumties Wij verzoeken de spelers het roken tijdens de league te beperken.

en eten tijdens de Niet te lang wegblijven tijdens wedstrijd wisselen dus niet roken

league buiten want na wisselen mis nog speler en moet wachten op speler

dat kost tijd.

Drinken en eten in de speelruimte is verboden dus helemaal

achter grens bij bar, achter bowlingbanen.

Roken in het bowlinghal is verboden.



Algemeen (wordt vervolgd)

Mobiele telefoon / Verzoek om de mobiele telefoons uit te zetten en je oortoestellen

oortestellen van je oren weghalen en opbergen tijdens de league.

Indien wedstrijdleider zien dat je nog telefoon gebruikt of 

oortoestel nog dragen. Krijg je rood kaart.

Protesten Protesten die het directe spel en scoreverloop betreffen, dienen

schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdsecretaris door

de teamcaptain, en wel binnen 2x 24 uur na einde wedstrijd.

Storingen De storingen kunt u melden aan uw 1 van bestuursleden die niet

spelen of obers / medewerkers van bowlinghuis welke een en

ander zal doorgeven aan de baanmonteur om dit zo snel mogelijk

te verhelpen.

Er is ook voor elke 2 banen, op bord staat "HELP" dat is voor

roepen aan 1 van bestuursleden die niet spelen of ober / mede-

werkers van bowlinghuis dat er is probleem heb zodra niet meer 

in de war, dus niet meer met hand opsteken roepen.

League wedstrijd

Voorrang bij bowlen Indien u de baan betreedt, houdt u er dan rekening mee dat

rechts voor gaat, dat wil zeggen wanneer 2 spelers tegelijkertijd

de baan betreden gaat de speler de rechts staat, voor.

Geef elkaar de ruimte en tijd voor concentratie.

Start league Het bowlingseizoen start op zaterdag 6 Oktober 2012.

Op tijd aanwezig zijn: 1 uur voordat de league begint dus

om 9:00 uur aanwezig!! (liever wel eerder)

Eerst het spelerpassen laten zien en scoreformulier ophalen en

daarna gelieve om 9:30 á 9:45 uur op de banen gereed te zijn,

jullie krijgen een 10 minuten warming-up. Om 10:00 uur start

de league.

De passen word controleren tot uiterlijk 9:45 uur!! Zorg dat je

ruim te voren er bent voor controle.

Inschrijvingsgeld 1e Je dient inschrijvingsgeld overmaken via bank naar 41.30.05.364

speeldag tnv KNDSB te Arnhem. Penningmeester stuur elke maand via mail

rekening. (binnen 2 weken vooruitbetaald)

Speler/team te laat Een team en/of speler dat te laat op de baan verschijnt, begint te

aanwezig spelen bij het frame van de game, dat volgt op het laatste frame

dat door de tegenstander is voltooit. De voorafgaande frames

kunnen NIET worden ingehaald en geven dus een 0 score.

(artikel 226 van het sportreglement NBF).



Speler/team te laat Indien 5e of 6e frame geweest, mag niet meer meedoen en wacht

aanwezig tot volgende game.

(wordt vervolgd)

Bij incompleet team, geen teampunten (0 punten), maar 

individueel scores tellen wel mee voor het klassement.

Wesdstrijdformulier Het wedstrijdformulier dient door beide teamcaptains direct

na afloop van de wedstrijd te worden ondertekend en overhandigd

aan de 1 van bestuur die niet spelen.

Banenschema / Alle teamcaptain zijn verantwoorlijk voor banenschema / 

wedstrijdprogramma wedstrijdprogramma bij houden. Wedstrijdsecrestaris stuur al via

mail naar wedstrijdsecretaris van club. Tijdens wedstrijd niet

alsnog te vragen aan wedstrijdleider welke baan moet team zijn.

Baan wisselen Game klaar, moet wachten op baan of achter de grens dus niet

spullen verplaats naar andere baan of spelers storen.

Uitslag van wedstrijd Wedstrijdsecetaris speel zelf ook. Er word dan tijdens wedstrijd

geen uitslag verwerken. Uitslag van wedstrijddag word op volgende

werkdag (maandag) via mail naar alle wedstrijdsecretaris sturen.

Er kan binnen 2x 24 uur reactie over uitslag via mail naar

wedstrijdsecretaris. Op laatste wedstrijddag word uitslag gewoon

tijdens /  na wedstrijd verwerken ivm prijsuitreiking.

Gemiddeld op pas Periode van 1 Augustus tot en met 30 Juli (jaarlijkse)

Heren A = 190 of hoger

Heren B = 170 - 189.99

Heren C = 160 - 169.99

Heren D = 0 - 159.99

Dames A = 180 of hoger

Dames B = 165 - 179.99

Dames C = 150 - 164.99

Dames D = 0 - 149.99

Spelers afwezig Indien speler afwezig, geen blindscore.

Vanwege geen handicapten spelen dus geen blindscore.

Tegenstander tekort Indien tekort team in klasse, dan heb geen tegenstander.

Speel dan team tegen eigen gemiddeld van speler in team die

wedstrijd gaan spelen. Eigen gemiddeld - 15 = .....

3x van spelers. Daarmee kunt je gewoon punten winnen als boven

totaal van eigen gemiddeld.

(Reserve)speler Van 1e klasse naar hoofdklasse mag maximaal 5 game gespeeld

wisselen van team zodra nog terug naar 1e klasse kan (hele seizoen totaal 5 game!).

Indien meer dan game moet blijven voor hele seizoen in

hoofdklasse. Vanuit hoofdklasse naar 1e klasse is niet toestaan.



Spelers wisselen Speler van eigen team wisselen tijdens wedstrijd is toestaan.

tijdens wedstrijd Alleen als dezelfde tegenstander spelen wisselen is NIET toestaan

uitzonderlijk goede reden in overleg met wedstrijdleider EN

wedstrijdsecretaris voor de toestemming vragen.

(bijvoorbeeld team 1 tussen 1e en 2e game spelers wisselen die

tegen team 2)

Nieuwe speler Nieuwe speler aanmelden mag minstens 10 dagen voor

aanmelden wedstrijddag aanmelden om te meedoen. Indien minder dan 10

dagen aangemeld moet wachten tot volgende wedstrijddag

meedoen (niet aanstaande wedstrijddag). Bij 6e en 7e

wedstrijddag niet meer nieuwe spelers aanmelden, die meedoen

mag.

Overige Verboden hand/vingerpoeder op speeltafel, speelstoel of 

speelvloer te leggen. Dit komt dan onder bowlingschoen te staan.

Dan hindert dit erg voor de bowlers.

Sancties

Kaarten 1. witte kaart = eerste waarschuwing, bijvoorbeeld bij langzaam

bowlen.

2. gele kaart = 2e waarschuwing bij langzaam bowlen en verder

een waarschuwin in alle overige gevallen bijvoorbeeld:

- foutlijn, herhaling zonder worp

- niet opheffen vertraging

- bal reinigen - alcohol middel e.d. (indien heel vuil is, roep

wedstrijdleider om te laten zien en toestemming vraag om te

schoonmaken)

- vervuiling/beschadiging approaches

- ongeoorloofd in spelersruimte

- roken in spelersruimte

- roken door spelers

- eten of drinken in spelersruimte

- gebruik van mobiele telefoons

- wangedrag

3. rode kaart = frame nul punten (officieel straf)

Laatste 2 frame weghalen bijvoorbeeld:

- opzettelijke foutlijnovertreding

- herhaling langzaam bowlen/vertraging

- wangedrag

- oorhanger dragen tijdens wedstrijd



Uitsluiting/vervallen - knoeien met ballen e.d.

score - alcohol gebruik

- wangedrag

- grote mond, rode kaart, eruit wedstrijd (mag niet meedoen op

dit dezelfde wedstrijddag)

Niet opgenomen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, gelden de regels van het N.B.F.

sportreglement. Wanneer de N.B.F. Regels ook geen uitsluitsel geven, dan geldt de

beslissing van het bestuur. Genomen besluit naar eer en geweten genomen is bindend.




