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Aan alle verenigingen in regio Noord-Brabant

Datum: 29 maart 2017
Onderwerp: Uitnodiging voorronde Stedenontmoeting Jeugd

Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u meer informatie over de voorronde Stedenontmoeting Jeugd regio Noord-Brabant
die plaats vindt op zaterdag 29 april 2017 in Bowling de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar
met een geheel nieuw format. De teams zijn nog steeds hetzelfde opgebouwd, maar verder zijn er
vele veranderingen om het teambelang extra te benadrukken. We kijken er naar uit om uw
verenigingsteams te mogen ontvangen en kijken er naar uit om er samen met u een fantastisch
evenement van te maken.
Programma:
09.00 uur:
09.30 uur:
10.00 uur:
10.15 uur:
c.a. 13.30 uur:

Centrum open
Aanwezig
Start ingooien
Start voorronde regionale voorronde (10 games, bakerformat)
Prijsuitreiking

Events en speelwijze:
Er wordt gespeeld in drie klasse: mixed pupillen, mixed aspiranten en mixed junioren. Het is
toegestaan om jongere spelers in te schrijven voor een team in een oudere leeftijdsklasse.
Elk team speelt tien “Baker Format” games in Europees systeem. De totale pinfall na deze tien games
bepaalt de uitslag. De winnaars van iedere klasse plaatsen zich voor de landelijke finale op 27 mei in
Hoofddorp. Op basis van pinfall over alle regio’s worden ook een aantal nummer 2 toegevoegd aan de
finale.
Uileg “Baker Format” conform het NBF Sportreglement:
De Baker team speelwijze is een speelwijze waarbij iedere speler van een team achtereenvolgens
een volledig frame speelt totdat een volledige game is gespeeld. De speler van het tiende frame
neemt ook de eventuele extra worpen voor zijn rekening. De speelvolgorde dient voor aanvang van
een game vastgesteld te worden. Voor iedere volgende game mag de volgorde van de spelers en de
spelers zelf gewijzigd worden.
Voor de stedenontmoeting jeugd betekend dit het volgende:
Speler
A
B
C
D

Speelt frame
1,5 & 9
2,6 & 10
3&7
4&8

Aangesloten bij de WTBA (World Tenpin Bowling Association)
Lid van het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam (nr. 40235157)

Deelname:
Deelname is mogelijk voor alle leden van de NBF, die aangesloten zijn bij een vereniging en welke de
leeftijd van 18 jaar op 1 september 2016 nog niet hadden bereikt. Per klasse gelden de volgende
leeftijdsgrenzen:
Klasse
Pupillen
Aspiranten
Junioren

Op 1 september 2016
Nog geen 13 jaar geworden
Nog geen 16 jaar geworden
Nog geen 18 jaar geworden

Deelnamekosten:
Deelnamekosten per deelnemend team, bestaande uit minimaal 4 en maximaal 8 spelers, bedraagt
€ 70,00. Wij vragen u dit bedrag vóór 21 april 2017 over te maken op rekeningnummer NL41 INGB
0001 0115 74 t.n.v. ‘NBF inzake Regio Brabant’ onder vermelding van Stedenontmoeting Jeugd en
de naam van de vereniging.
Sportprijzen:
Er zijn sportprijzen beschikbaar voor de top 3 in iedere klasse.
Eindstanden:
De eindstanden zullen te vinden zijn in de nieuwe toernooimodule van de NBF. Deze is te vinden op
toernooien.bowlingnbf.nl. Alle informatie komt ook op de NBF website te staan.
Scoreverwerking:
Door het gebruik van Baker Format zijn gemiddeldes niet van belang. Er zullen dan ook geen scores
worden verwerkt voor de pasgemiddelden.
Aanmelden
Uw team aanmelden kan via het online aanmeldingsformulier. Ook als uw vereniging niet deelneemt
willen wij u vragen het formulier in te vullen. Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 14 april 2017.
Klik hier om naar het online inschrijfformulier te gaan of ga naar http://rctbrabant.bowlen.nl.
Wij verzoeken u zeer dringend deze datum aan te houden, i.v.m. de baanreserveringen. Na deze
datum kan in principe niet meer worden ingeschreven. Alleen als het binnen de gedane
baanreservering nog mogelijk is, kunnen er eventueel nog teams worden bijgeplaatst.
Met vriendelijke groet,
ook namens Bep Klaassen-Van Persie

Jan Jaap van der Sar
NBF contactpersoon Regio Noord-Brabant
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