De Grote Prijs van Scheveningen 2018
Toernooi-Regelement
DEELNAME
Deelname is uitsluitend toegestaan aan speelgerechtigde NBF en WBTA leden, hierbij dient rekening
gehouden te worden met art. 529-lid 3 van het NBF Sportreglement.

Inschrijvingen
Inschrijvingen worden pas definitief wanneer uw volledige inschrijving en gegevens door de toernooi
organisatie is ontvangen. Stuur uw voor-en achternaam met lidnummer, pasgemiddelde,
bowlingvereniging en gewenste serie. naar: gp@hbb-scheveningen.nl (We verzoeken iedereen die
binnen een straal van 50km van Scheveningen woont om zich voor Serie 1 in te schrijven)
Alle inschrijvingen die voor 1 juni 2018 zijn ontvangen, ontvangen een bevestigingsmail.

Legitimatie
Elke deelnemer dient een geldig bewijs van lidmaatschap te tonen (bowlingpas 2017/2018) of een
getekende verklaring, voorzien van een verenigingsstempel. Tevens dient elke speler op verzoek een
geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Gemiddelde
Het vermelde gemiddelde op de bowlingpas wordt aangehouden.
Deelnemers welke geen gemiddelde op hun bowlingpas hebben, dienen een gemiddelde verklaring over
minimaal 21 games van hun vereniging te kunnen overleggen. Deze verklaring mag bij aanvang niet
ouder zijn dan 14 dagen. Indien men geen 21 games heeft gespeeld in verenigingsevenementen, maar
wel in NBF gesanctioneerde wedstrijden, dan kan een gemiddelde verklaring worden aangevraagd bij het
NBF bondsbureau. Zonder een geldige gemiddelde verklaring wordt deelname geweigerd.(NBF
Sportreglement art. 308-lid 4) Voor buitenlandse spelers geldt NBF Sportreglement art. 309.

Melden
Deelnemers dienen zich ten minste 30 minuten voor aanvang van de serie waarin zij zijn ingedeeld
aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding. Dit geldt ook voor de Finale Rondes.
Mocht een deelnemer te laat aanwezig zijn beroepen wij ons op NBF Sportreglement art. 226

Consumeren
Het is de deelnemers verboden tijdens hun wedstrijd te roken. In de spelersruimte mag niet worden
gegeten of gedronken. Voor het gebruik van alcoholische dranken verwijzen wij naar het NBF
Sportreglement art. 237 lid 1.

Opbouw inschrijfgeld
Baanhuur
Prijzengeld
Organisatiekosten
Totaal

€ 20,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 35,00
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Ronde, tijden en baanonderhoud
Ronde
Ronde 1: Serie 1
(Baanonderhoud)
Ronde 1: Serie 2
(Baanonderhoud)
Ronde 2: #9 - #24
Ronde 3: Achtste finale
Ronde 4: Kwart Finale
Ronde 5: Halve Finale
Ronde 6: Finale

Zaterdag 9 juni 2018 – Bowling Scheveningen
48 Deelnemers
72 Deelnemers
Poules
09.00 – 11.15
09.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.15 – 12.15
11.45 – 14.00
12.15 – 14.30
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
Knock-out Rondes
14.30 – 14.50
15.00 – 15.20
14.50 – 15.10
15.20 – 15.40
15.10 – 15.30
15.40 – 16.00
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

(Prijsuitreiking)

Om 16.40

Om 17.10

96 Deelnemers
09.00 – 11.15
11.15 – 12.15
12.15 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
Om 17.10

Prijzenverdeling
Plaats
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
Totaal

48 deelnemers
€ 270,00
€ 170,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

€ 720,00

72 deelnemers 96 deelnemers
€ 280,00
€ 370,00
€ 180,00
€ 250,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 1080,00
€ 1440,00

Per deelnemer meer dan de aangegeven deelnemers gaat er € 10,00 extra in de prijzenpot, deze wordt
verdeeld over de Top 8/16 (bedragen worden afgerond tot ronde bedragen van 5 of 10)
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Algemene punten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dames en heren spelen in één klasse tijdens het toernooi
Er wordt handicap toegekend
Handicap wordt berekend met 70% van 200 (maximaal 50)
Spelers boven de 200 gemiddeld mogen niet deelnemen aan het toernooi
Er is plaats voor maximaal 96 spelers
Re-entry is niet toegestaan
Het NBF sportreglement is van kracht
Er mag tot maximaal 8 dagen(01-06-2018) van te voren kosteloos geannuleerd worden
Inschrijven is mogelijk tot en met 31 mei 2018
Het olie patroon wordt “uiterlijk” 14 dagen(26-05-2018) van te voren bekend gemaakt
De loting voor de poule indeling wordt gehouden op 02 juni 2018 (dit wordt op de site gezet)

Format voorronde: Ronde 1 (bestaande uit 2 series met poules)
1)
2)
3)
4)
5)

Iedereen speelt een voorronde over 5 games Amerikaans systeem
Voordat de voorronde begint (08.50, 11.35 of 12.05 uur) kan er 10 minuten worden ingegooid
Er wordt van baan gewisseld na iedere game
Spelers worden ingedeeld in een poule van vier spelers
Deze vier spelers staan altijd samen op hetzelfde banenpaar

Format finale: Ronde 2 t/m 6
Men kan zich op de volgende manieren plaatsen voor de finale:
I.
Alle winnaars van de poule
II.
De nummers twee van de poule met de hoogste scores aangevuld totdat er 24 finalisten zijn
Het format voor de finale ziet er als volgt uit:
1) De finale wordt gespeeld volgens het one game single elimination systeem.
2) De plaatsing wordt bepaald op volgorde van hoogste pinfall inclusief handicap waarbij eerst alle
poule winnaars een plek krijgen en daarna de nummers twee, Voorbeeld: mocht je als nummer
twee uit poule A een hogere pinfall hebben dan de nummer 1 uit poule B dan eindig je alsnog
onder de poule winnaar uit poule B
3) De top 8 poule winnaars ontvangt een bye voor de eerste ronde( dit houdt in dat zij de eerste
ronde geen tegenstander hebben en automatisch geplaatst zijn voor de achtste finales)
In Ronde 2 (Nr.24 - Nr. 9) speelt de nummer 9 tegen de nummer 24, 10 tegen 23, 11 tegen 22
etc. In Ronde 3 (Top 16) speelt nummer 1 tegen de winnaar van 16-17, 2 tegen 15-18 etc.
Deze opzet zal doorgaan tot aan de finale ( ronde 6 ). Zie de volgende pagina van het reglement
voor een schematische weergave van de knock-out finale rondes.
4) Uitgeschakelde spelers worden geplaatst op basis van hun behaalde ronde en Total pinfall

EX AEQUO
Bij gelijk eindigen van twee of meer deelnemers zal, indien dit beslissend is, de scratchscore van de
deelnemers de doorslag geven.(NBF Sportreglement art 218) Wanneer dit geen uitkomst biedt, zal er
worden overgegaan tot het gooien van een Roll-off. (per bal tot er en winnaar is.)

De Grote Prijs van Scheveningen, 9 juni 2018 – Reglement

3

Schema Knock-out Finale Rondes
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