Aan de besturen van de bowlingverenigingen in Regio Oost Nederland,
Wij hebben het genoegen uw leden uit te nodigen voor de in 2017 te houden

Voorronde Stedenontmoeting 50 plus regio Oost (Dames en Heren team)
Deze zal plaatsvinden in bowling de Schelmsebrug in Arnhem.
De stedenontmoeting zal worden gespeeld op zondag 30 april 2017
Adres:

Bowling- en Partycentrum de Schelmse Brug
Schelmseweg 52, 6816 SH Arnhem
Tel: 026 352 9550
Deelname:
Iedere bowlingvereniging mag met één equipe deelnemen aan de voorronde van de regio waarbij die vereniging
is ingedeeld. De equipe bestaat uit: Één dames team van maximaal 8 dames en Één heren team van maximaal 8
heren.
Deelnemen met een onvolledige equipe (bijvoorbeeld alleen een herenteam) is niet toegestaan.
In de equipe mogen alleen speelgerechtigde leden van de desbetreffende bowlingvereniging worden opgesteld.
Dubbelleden mogen deelnemen aan de stedenontmoeting met dien verstande dat zij, wanneer de equipe
waarin zij zijn opgenomen zich plaatst voor de landelijke finale, alleen voor dezelfde equipe mogen uitkomen in
de landelijke finale. Iedere speler/ster op de lijst dient de minimale leeftijd te hebben van 50 jaar of ouder.
Events en speelwijze:

Het dames- en het herenteam spelen elk vier games scratch in 4 mans teamverband, Amerikaans systeem.
Deelnamekosten:
De deelnamekosten zijn 155 euro per vereniging (118 euro baanhuur/37 euro NBF). Dit bedrag dient bij
inschrijving op de speeldag contant te worden afgerekend bij de organisatie.
Termijn van inschrijving:
De inschrijving voor de voorronde van de stedenontmoeting sluit op donderdag 20 april 2017
Eerder aanmelden wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u zeker zijn van deelname schrijf dan snel in want vol is vol.
Winnaar:
De vereniging die met het dames- en herenteam samen de hoogste pinfall heeft behaald plaatst zich voor de
landelijke finale die op zondag 28 mei 2017 in Hoofddorp wordt gespeeld. Voor de finale worden de regionale
kampioenen benaderd door het bondsbureau van de NBF. De betrokken verenigingen en regionale
coördinatieteams ontvangen van de plaatsing een kennisgeving via een indelingsoverzicht van de landelijke
finale dat tevens wordt gepubliceerd op de website van de NBF.
Voor de verdeling van de overige finaleplaatsen verwijzen wij u naar het NBF Evenementenplan 2016-2017 en
de circulaire van de Finale Stedenontmoeting 50+ die binnenkort wordt gepubliceerd. Beide zijn te vinden op de
NBF website.
In geval van een ex-aequo spelen de gelijk geëindigde teams een 9e en 10e frame waarna de hoogste score over
deze twee frames recht geeft op de hogere positie.

Prijsuitreiking:
Deze vindt plaats direct na de laatste serie, en alle prijzen worden dan persoonlijk uitgereikt aan de winnaars.
Serie indeling:
Er kunnen maximaal 12 verenigingen deelnemen dus vol is vol.
Serie 1: zondag 30 april van 9.00 tot ±12.00 uur (ingooien 8.45 uur)
Serie 2: zondag 30 april van 12.45 tot ±15.45 uur (ingooien 12.30 uur)
De serie indeling zal uiterlijk op vrijdag 21 april 2017 worden gepubliceerd op de website van regio oost evenals
de facebook pagina van de regio oost. Ook zal de indeling worden gemaild naar alle contact personen van de
deelnemende verenigingen. Indien wij voor de uiterste inschrijfdatum van 20 april 2017 het maximale aantal
deelnemende verenigingen van 12 hebben bereikt dan zal direct de indeling worden gepubliceerd.
Inschrijven:
Inschrijven kan via: bestuur@bowling-arnhem.nl
In de bijlage vindt u een inschrijfformulier, deze moet te allen tijde volledig worden ingevuld en teruggestuurd.

Houdt u ook rekening met het volgende:
 De spelers die worden opgenomen in een team dat aan de finale gaat deelnemen dienen op het
moment van de regionale voorronde van de stedenontmoeting Senioren al lid te zijn van de betreffende
vereniging.
 Het spelen in gelijke bowlingkledij per vereniging is verplicht.
 Eten en drinken in de spelersruimte is verboden, en het is niet toegestaan om zelf meegebrachte
etenswaar en/of drankjes in de bowling te gebruiken
 Roken en het gebruik van alcohol evenals alcoholvrij bier is verboden gedurende de gehele wedstrijd
 Voor het overige is het NBF sport reglement van toepassing
Voor overige vragen en informatie kunt u een e-mail sturen naar: bestuur@bowling-arnhem.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BVA
Ben Peters

