
Zomercompetitie 2021 

Toernooireglement 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de NIOBB inclusief de re-spot en het 
kledingvoorschrift. 

De spelers dienen zichtbaar een rode of blauwe band te dragen tijdens de wedstrijd. 

In het kader van de wet op de privacy kunnen wij NIET garanderen dat er geen foto's 
genomen worden tijdens het toernooi. 

Mobiele telefoons dienen te worden uitgeschakeld of op stil gezet. 

  

Alle deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de 
wedstrijdleiding . 

Bij het aanvangssignaal moet elk team op de rink aanwezig zijn. Zo niet dan gaat de overwinning naar de 
tegenpartij en deze ontvangt 2 wedstrijdpunten en 3 shots voor.  

Voor het spelen van het eerste end wordt er getost om wie er mag beginnen, niet om de kleur. 

De winnaar van het eerste end (trial end) krijgt 1 punt. Bij een dead end of onbeslist end wordt er 0 – 0 
geschreven. WEL de jack terugleggen op de re-spot, zodat de overige spelers hun bowls nog kunnen rollen. 

Een volgend dead end wordt NIET genoteerd. 

  

Na de toss mag de jack alvast geworpen worden, maar eerste speler wacht op startsignaal. 

Als bij  het eindsignaal na 80 minuten de vloermat geplaatst is en de jack geworpen, moet dit end worden 
uitgespeeld ook als de jack de eerste keer uit is. De jack opnieuw werpen. 

Meelopen met de bowls is niet toegestaan. 

Tijdens het wisselen dienen spelers over het midden n. van hun baan te lopen 

  

Gewonnen wedstrijd 2 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. 

De rangorde wordt bepaald door hoogst aantal punten. 

Hoogst aantal netto shots 

Hoogst aantal gewonnen ends 

Indien dan nog onbeslist spelen beide teams ieder 3 bowls. 



Zorg zo veel mogelijk voor invallers als u niet kunt spelen. Want anders kan de tegenpartij ook niet spelen. 

Kosten deelname voor de Zomercompetitie 2021 zijn dit coronajaar gratis. 

Op 19 augustus 2021 wordt door de eerste 2  van groep A en B de  finale gespeeld. Dit is om de 1e t/m de 
4e plaats. De speelduur is dan 60 minuten. 
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