
Het  “Einde zomer “  30 augustus 2018  wordt gehouden in : 
 

Sporthal “De Fakkel “ 

Gronausestraat 107 7581CE Losser  

Tel 053 5382436 

Ingang aan de zijkant  Sporthal de Fakkel dus niet bij de hoofd-ingang    

U wordt verzocht  uiterlijk een half uur voor aanvang van uw wedstrijd aanwezig 

te  zijn en zich te melden bij de dames aan de inschrijftafel  en om eventuele 

wijzigingen door te geven. 

U krijgt hier  een koffie / thee bon . 

De overige consumpties en etenswaren zijn uiteraard zoals bij velen bekend  

verkrijgbaar in het clubgebouw “De Snelvlucht  naast  Sporthal de Fakkel.  

Er mogen geen etenswaren meegenomen worden in de sporthal ! 

 

De gemeente Losser , het personeel en Bowls Losser kunnen niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventueel letsel, voor diefstal en of beschadigingen van 

eigendommen. 

                                           -------------------- 

 

 

Reglement  Triples toernooi Bowls Losser’92 op donderdag 30 augustus  2018 

 

Het toernooi wordt gespeeld volgens de laatste reglementen van de NOIBB plus 

aanvullende afwijkingen zoals aangegeven. 

Sportschoen met gladde zolen en clubkleding zijn verplicht evenals het dragen 

van een zichtbare blauwe of rode armband. 

Elk team speelt 3 wedstrijden van 60 minuten of maximaal  8 ends .Een 

fluitsignaal geeft het begin en het eind van de wedstrijd aan . Is de jack 

gespeeld voor het laatste fluitsignaal , dan wordt het end uitgespeeld. 

 Er moet worden getost wie er  begint . 

U dient zelf te zorgen voor “Lollypops” en meetlinten . 

De skips  van elk team vullen het scoreformulier in en geven dit voorzien van een 

handtekening af bij de wedstrijdtafel.  De uitslag op dit formulier is bindend ! 

 

Het eerste end is een “trial-end “ en levert 1 punt op. Eindigt dit als een “dead-

end “ dan wordt  0 - 0  op het wedstrijdformulier genoteerd en de resterende 

bowls worden wel gespeeld. Elk volgende “dead-end “wordt niet geschreven en als 

niet gespeeld beschouwd. 

Het weggeven van de voetmat is in geen enkel end toegestaan  

Het meelopen met een bowl is niet toegestaan.  

De skips mogen voor het spelen van de laatste bowl de head bekijken  



Bij verschil van mening tussen de skips over de wedstrijd of uitleg van de 

spelregels wordt de hulp van de scheidrechter ingeroepen en zijn beslissing is 

bindend . 

 

RESPOT 
Indien de jack tijdens het spel door een bowl wordt verplaatst en buiten de mat terecht 
komt of via de ditch de zijgrens passeert, dan moet de jack op de enkele respot positie 
worden gelegd en gaat het spel verder. De enkele respot-positie is de stip gelegen op 2 
meter van de front ditch op de centre-lijn. 

 

De rangorde van de uitslag  van het toernooi wordt bepaald  nadat er 3 

wedstrijden zijn gespeeld . 

Gewonnen wedstrijd 2 punten , gelijk spel 1 punt en verlies 0 punten . 

1e Hoogst aantal punten 

2e Hoogst aantal netto shots 

3e Meeste shots voor. 

 

Als er dan nog geen  beslissing is  gevallen , gooien beide teams om beurten 1 

bowl tot er een winnaar is . 

 

Umpire is   Annie Voskamp  

Toernooi commissie en wedstrijdleiding :  

 George ten Wolde & Jan Bakker    

                                                  
 


