REGIO COÖRDINATIE TEAM ZUID-HOLLAND
Ivonne Wiekeraad en Paula Visser
Hollandiahof 12
3119 ZD Schiedam
Tel: 06-30093457 (Ivonne) of 06-12370832 (Paula)
E-mail: rctzuidholland@gmail.com

Datum:

Schiedam, 28 september 2015

Betreft:

Jeugd Stedenontmoeting Zuid-Holland 2015-2016

Aan:

Besturen van Bowlingverenigingen van NBF/Zuid-Holland.

Geacht bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor de JEUGD STEDENONTMOETING Zuid-Holland 2015-2016.
Datum

zaterdag 28 november 2015

Plaats

Bowling IJsselmonde
Akkeroord 12
3079 ZS Rotterdam
tel: 010- 479 4851

Speeltijd

Afhankelijk hoeveel teams er mee doen, na sluitingsdatum wordt dit z.s.m. bekend
gemaakt.

Deelname

Iedere bowlingvereniging mag met één vertegenwoordigende equipe deelnemen
aan de voorronde van de regio waarbij die vereniging is ingedeeld.
Deze vertegenwoordigende equipe bestaat uit:




één pupillenteam van minimaal 4 en maximaal 8 jongens en/of meisjes, en/of
één aspirantenteam van minimaal 4 en maximaal 8 jongens en/of meisjes, en/of
één juniorenteam van minimaal 4 en maximaal 8 jongens en/of meisjes.

In de vertegenwoordigende equipe mogen alleen speelgerechtigde jeugdleden van
de desbetreffende bowlingvereniging worden opgesteld.
- Wanneer een vereniging in een team van pupillen een aspirant speler opneemt
dan wordt dat team beschouwd als een aspirantenteam. Er kan dan geen ander
aspirantenteam voor de betreffende vereniging uitkomen.
- Wanneer een vereniging in een team van aspiranten een juniorspeler opneemt dan
wordt dat team beschouwd als een juniorenteam. Er kan dan geen ander juniorenteam
voor de betreffende vereniging uitkomen.
Pupillen mogen op 1 september 2015 de leeftijd van 13 jaar niet hebben bereikt.
Aspiranten mogen op 1 september 2015 de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt.
Junioren mogen op 1 september 2015 de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt.

Speelwijze

Zowel het pupillen-, aspiranten- en juniorenteam speelt 3 games scratch in
teamverband, Amerikaans systeem.

Winnaar

Het winnende team, zowel in de pupillenklasse, aspirantenklasse als juniorenklasse,
is het team met de hoogste pinfall van heel Zuid-Holland.
Het hoogst geëindigde team van elke klasse, zowel bij de pupillen, aspiranten als
junioren, van Zuid-Holland Noord én Zuid-Holland Zuid, plaatst zich voor de
landelijke finale.

Ex-aequo

In geval van ex-aequo moeten de gelijk geëindigde teams een 9e en 10e frame
spelen waarna de hoogste score over deze twee frames recht geeft op een hogere
positie.

Oliepatroon Main street
Training

Het bowlinghuis biedt verenigingen de mogelijkheid om op zaterdag 31 oktober
2015 op het patroon te trainen. Dit kan van 10.00 uur tot 12.00 uur, kosten 10 euro
per uur per baan. Indien u hier gebruik van wil maken wilt u dit dan op het
inschrijfformulier aangeven?

Prijzen

Nrs. 1 t/m 3 ontvangen een beker voor de vereniging, de spelers ontvangen een
herinnering.

Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn exclusief een eventuele deelname aan de NBF-finale en
bedragen € 80,00 (incl. € 18,00 afdracht NBF) per equipe.
U dient zich een half uur voor aanvang van uw serie te melden bij de wedstrijdtafel.
Inschrijving Wij verzoeken u het inschrijfformulier (zie bijlage) voor 10 oktober 2015 terug te
sturen naar bovenstaand email adres, graag ook als uw vereniging niet deelneemt.
Deelnemerslijst
De deelnemerslijst en bevestiging wordt u zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum
toegezonden.

We zien uw inschrijving graag tegemoet, indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via de mail
of op bovenstaande telefoonnummers.

Met vriendelijke sportgroeten,

Ivonne Wiekeraad en Paula Visser
RCT NBF Zuid-Holland

