
KNDSB Dovencompetitie 2014-2015
De KNDSB algemeen reglement is hierbij van kracht. 

Algemeen

Speeldata's 4 oktober 2014 Megabowling Woensel te Eindhoven (LET OP!!! 9.00 uur begin!!!)

1 november 2014 Chandra bowling te Nieuwegein

13 december 2014 Dolfijn te Tilburg

7 februari 2015 Claus Event Center te Hoofddorp

7 maart 2015 de Merwehal te Dordrecht

11 april 2015 Bowling Dekker te Zoetermeer

Speeldag Zaterdagen

Tijdstrip Hoofdklasse 10:00 - 16:00 uur  (LET OP!!! 4 okt 9.00 uur begin!!)

1e klasse 10:00 - 14:30 uur (met uitlopen tot 15:00) (LET OP!!! 4 okt 9.00 uur begin!!)

Banen Diverse

Bowlinghuis Megabowling Woensel, Vijfkamplaan 6a, 5624 EB Eindhoven

Chandra Bowling, , Blokhoeve 16, 3438 LC Nieuwegein

Bowling Dolfijn, Ringbaan Oost 2a, 5013 CA Tilburg

Claus Event Center, Bosweg 19, 2131 LX Hoofddorp

Bowling de Merwehal, Baanhoekweg 1, 3313 LA Dordrecht

Bowling Dekker, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer

Deelname Voor leden van de bij de KNDSB aangesloten verenigingen

(selectie NL team verplicht aanmelden / meedoen)

Team

Aantal deelnemende 9 teams Hoofdklasse

teams 8 teams Eerste Klasse

Aantal spelende 3 per team

spelers per speeldag

Max. Inschrijvingen 6 personen

per team

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.

HOOFDKLASSE 8 games per speeldag.

Aantal games 1 game per tegenpartijen.

en tegenpartijen 8 tegenpartijen per speeldag.
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1e KLASSE 7 games per speeldag.

Aantal games 1 game per tegenpartijen.

en tegenpartijen 7 tegenpartijen per speeldag.

Aantal speeldagen 6

Prijsuitreiking

Hoogste Game / Serie Heren van hoofdklasse

(oorkondes) Heren van 1e klasse

Dames van hoofdklasse

Dames van 1e klasse

Hoofdklasse en 1e Klasse apart uitreiking van Dames en Heren

Niet van klasse A/B of C/D te kijken. 

(bij NK word uitreiking van A/B klasse en C/D klasse apart zowel alle dames en heren)

Hoofdklasse / 1e klasse 1e / 2e / 3e       1 beker voor team en alle spelers krijg medialles

overige

Wedstrijdleider Wendy de Wachter - 1 spelers van hoofdklasse die pauze heb

League wedstrijd

Start league Het bowlingseizoen start op zaterdag 4 oktober 2014.

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 Voor seizoen 2014/2015 is deze € 60,00 per team / per dag voor 1e klasse.

speeldag Voor seizoen 2014/2015 is deze € 70,00 per team / per dag voor hoofdklasse.

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.

Je dient inschrijvingsgeld overmaken via bank naar 41.30.05.364

tnv KNDSB te Utrecht. Penningmeester stuur elke maand via mail

rekening. (binnen 2 weken vooruitbetaald)

Banenschema / Alle teamcaptain zijn verantwoorlijk voor banenschema / 

wedstrijdprogramma wedstrijdprogramma bij houden. Wedstrijdsecrestaris stuur al via
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mail naar wedstrijdsecretaris van club. Tijdens wedstrijd niet

alsnog te vragen aan wedstrijdleider welke baan moet team zijn.

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.

(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 5 game moet blijven voor hele seizoen in

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

in dezelfde klasse mag niet wisselen (team 1 - team 2 mag elkaar niet wisselen)

LET OP!! In 1 team mag maximaal 6 namen staan (als die team al 6 namen staan

dan mag geen vanuit andere team bij deze team wisselen of even inval spelen)

spelers die in Hoofdklasse staan via team opgave voor wedstrijd, moet

daar blijven en niet mag veranderd naar andere team ondanks

nog niet gespeeld. 

Dit geldt niet voor de 1e klassers, alleen vanaf hoofdklasse naar de 1e klasse. 
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