
Bowling Vereniging Groningen  
Organiseert het: 
 

 

MARTINI  
Single 

Handicap 

TOERNOOI 
 

10, 12 & 13 MEI 2018 
2018/C625-klasse 2 

 

Laatste toernooi van bowlingtour Noord. 

Wij heten U van harte welkom op het martini toernooi. 
 
Voor velen is het eindelijk een “welkom terug in Bowling Groningen” omdat wij weer zijn voorzien 
van nieuwe goed gekeurde bowlingbanen. 
 
Ondanks de korte termijn waarop duidelijk werd dat wij ook onderdeel zijn van de bowlingtour 
Noord, verheugen we ons  op jullie deelname aan ons toernooi. 
 
Natuurlijk mogen wij ook niet vergeten dat dit alles mogelijk wordt gemaakt door onze sponsoren en 
adverteerders en een goeie samenwerking met het bowling centrum Groningen. 
 
 
 

Wedstrijdreglement single handicap Martini toernooi 2018 



 
1. Het toernooi wordt gespeeld in Bowlingcentrum Groningen, gedempte 

kattendiep 4, 9711PN in Groningen , tel. 0503120695. 
2. Het toernooi heeft NBF erkenning  2018/C625, het martini toernooi is onderdeel 

van de bowlingtour Noord. Zie www. Bowlingtournoord.nl. 
3. Deelname is toegestaan aan NBF- en WTBA leden. 
4. Re-entry is niet toegestaan. 
5. Alle reglementen van het NBF-sportreglement zijn van toepassing. 
6. Speelwijze: 5 games single op handicapbasis volgens Europees systeem, 2 spelers 

per baan ,de handicap is  80% van 210 met een maximum van 56 per game. 
7. Gemiddelde wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde op uw bowlingpas, 

indien geen gemiddelde, dan een verklaring volgens het sportreglement 
.(gemiddelde over minimaal 21 games). Voor deelnemers met een buitenlandse 
bowlingpas is het gesteld in art. 309 van het NBF sportreglement van toepassing. 
Is een deelnemer lid bij meerdere federaties dan dient hij/zij alle passen te tonen. 
De handicap wordt berekend aan de hand van het hoogste pasgemiddelde.  

8. Bij ex-aequo is art. 218 van het sportreglement van toepassing. 
9. Het gebruik van alcoholische dranken is een half uur voor en tijdens de serie en 

finale verboden. In de spelersruimte mag niet worden gegeten of gedronken. 
10. Deelnemers /deelneemsters die zich hebben ingeschreven of hebben laten 

inschrijven zijn verplicht het inschrijfgeld te voldoen( art. 531 lid 3 van het 
sportreglement. 

11. Alle spelers die zich hebben ingeschreven dienen een half uur voor aanvang van 
hun serie of finale zich te melden bij de wedstrijdleiding. 

12. Indien een speler niet aanwezig is bij de aanvang van de finales, dan vervalt 
zijn/haar recht op een finale plaats en zal de  finale worden opgevuld worden 
door de volgende speler op de ranglijst. 

13. Inschrijfgeld:  Baanhuur                 € 12.00 
                                      Prijzengeld               € 15.00 

                                             Org, kosten              €   6.00 
                                             Afdracht noord        €  1,00 
                                             Afdracht NBF            €  3,80 (adm. Kosten plus nbf afdracht) 
                                             Totaal                        € 37,80 
                                             Af sponsering        - € 10,30 
                                             Inschrijfkosten        € 27,50 

14. alle schriftelijke aanmeldingen zullen ook schriftelijk worden bevestigd. Via mail 
of internet zullen per email worden bevestigd. 

15. Inschrijvingen graag voor 1 mei 2018 richten aan : 
Bowling Vereniging Groningen, 
Gedempte kattendiep 4 
9711 PN Groningen. 
Tel: 050-3120695 /email: info@bvgroningen.nl of via de nbf site. 

16. Gewonnen  prijzen worden strikt persoonlijk uitgereikt worden tijdens de 

prijsuitreiking, behalve de extra 3 prijzen voor de dames deelnemers. 

 

17. Deelnemers wonende binnen een straal van 75 kilometer rondom Groningen 

gaarne zoveel mogelijk inschrijven voor de series  1 t/m 7 

mailto:info@bvgroningen.nl


18. Finales: de 20  hoogst geëindigde uit de voorronde spelen 2 games halve finale 

               De 10 hoogst geëindigde uit de halve finale spelen 3 games finale. 

De pin-fall uit de vorige games wordt steeds meegenomen. 

 

 

 

19.                               Serie indeling 

           donderdag 10 mei (hemelvaartsdag)      serie 1  : aanvang    12.15 uur 
                                                                                   serie 2  : aanvang    14.00 uur 
                                                                           extra serie   : aanvang    15.45 uur 
 

            Zaterdag 12 mei                                         serie  3  : aanvang    10.00 uur 
                                                                                   serie  4  : aanvang    11.45 uur 
                                                                                   serie  5  : aanvang    13.45 uur 

     serie 6   : aanvang    15.30 uur 
 
 

            Zondag 13 mei                                            serie 7   : aanvang     09.30 uur 
                                                                                   Serie 8   : aanvang     11.15 uur 
                                                                                   Serie 9   : aanvang     13.00 uur 
                                                                                   Serie 10 : aanvang     15.00 uur. 
  
 
 

            Halve finale                                                   aanvang:   17.00 uur 
 
            Finale                                                             aanvang :   18.00 uur 
 
 
            Baanonderhoud :    tussen serie  4 – 5 
                                               tussen serie  8 -- 9 
                                               voor aanvang  halve finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding, 

deze beslissing is bindend. 
21. Prijzengeldschema in euro’s.  

  
 Bij 100 Bij 120 Bij 140 Bij 160 Bij 180 Bij 200  
1 250 275 300 350 400 450 

2 200 225 250 300 350 400 

3 150 175 200 250 300 350 

4 100 125 175 225 275 325 

5 80 100 150 200 250 300 

6 70 80 125 175 200 225 

7 60 70 100 150 175 200 

8 50 60 90 100 150 175 

9 40 50 80 90 125 150 

10 35 40 70 80 100 125 

11 30 30 30 30 30 30 

12 30 30 30 30 30 30 

13 30 30 30 30 30 30 

14 30 30 30 30 30 30 

15 30 30 30 30 30 30 

16 30 30 30 30 30 30 

17 30 30 30 30 30 30 

18 30 30 30 30 30 30 

19 30 30 30 30 30 30 

20 30 30 30 30 30 30 

       
 
 
  

Extra prijzen: 

Voor de 3 hoogst geëindigde dames na de finale zijn extra prijzen beschikbaar gesteld:  
          1e prijs  € 100,-               2e prijs  € 75 ,-         3e prijs  € 50,- 
 
Sportprijs voor de nr. 1 t/m 3 na de finale. 
Prijsuitreiking direct na de finale. 

 

 

 


