
KNBSD Stedencup 2012-2013
Zaterdag 19 Januari te Rotterdam

Wedstrijdsystem 

De wedstrijden voor Stedencup zullen op zaterdag 19 januari 2013 gehouden worden. 

Het zal in een bowlinggebouw IJsselmonde worden gehouden, 

De adres is: Akkeroord 10, 3079 ZS te Rotterdam

De programma begin om 11.00 uur. 4 game, 

4 spelers spelen op een baan. (Max. 6 spelers/sters)

Er wordt in alle klassen bij heren en dames (mix) ingedeeld.

Er wordt scratch toegepast (Dus géén handicap).

Alle dames krijgt 10 bonus punten

Speelwijze: Europees systeem.

Dus wordt geen finale gespeeld.

Na de afloop wordt er een prijsuitreiking gehouden.

De sluitingsdatum vóór de inschrijving  is 8 december 2012  en 

het moet bij de wedstrijdsecretaris Eric de Haas ingeleverd worden.

Zijn adres is: KNDSB afd. Bowling

t.a.v. Eric de Haas

E-mail: wedsec.bowling.kndsb@gmail.com

Bevestiging zal na sluiting van de inschrijving toegestuurd worden naar de vereniging.



KNBSD Stedencup 2012-2013
Zaterdag 19 Januari te Rotterdam

Wedstrijdreglement

Deelname is uitsluitend toegestaan die bij KNDSB afd. bowling is ingeschreven en

in bezit zijn van Bowlingpas Seizoen 2012/2013.

Iedere speler(ster) dient een half uur vóór aanvang van de voorronden bij wedstrijdsecretaris aan 

te melden.

Gespeeld wordt volgens het sportreglement van de KNDSB Dovensport. 

Mede geldend zijn ook de huidige regels van de Nederlandse Bowling Federatie. Afgekort : NBF.

Het spelen met een eigen bowlingbal is geheel op eigen risico.

Bowlingkleding is verplicht.

Het dragen van gehoorapparaat is tijdens de wedstrijden niet toegestaan.

Roken en drinken van alcoholische dranken zijn verboden.

Eigen consumptie meenemen is absoluut niet toegestaan.

In gevallen waar dit reglement NIET in voorzien, is de beslissing van de wedstrijdleider bindend.

Protesten worden behandeld, indien de speler binnen 15 minuten bij de wedstrijdleider een protest 

wilt indienen.

Hierlangs afknippen .

Inschrijvingsformulier Stedencup

 op zaterdag 19 Januari 2013

Club:

Straat: 

Postcode en woonplaats:

Naam van speler/ster: 1e:

2e:

3e:

4e

Res:

Res:

Handtekeing van club:


