
 

Arie Lutterman Toernooi 2018  

Reglement  
 

Het ALT is een gezelligheidstoernooi van Bowling Vereniging Haarlemmerliede en wordt gespeeld 

conform het Sportreglement van de Nederlandse Bowling Federatie, met de navolgende  

wijzigingen, aanpassingen, uitzonderingen en aanvullingen.  

 

Het ALT richt zich op alle leden van de vereniging en niet-leden (partners, familie, andere 

verenigingsleden, enz.). Iedereen die wil mag dus meedoen.  

De voorronden en de finale zijn op basis van 3 games inclusief handicap.  

 

De handicap wordt bepaald volgens de laatste Totaallijsten (gemiddelde in de leagues tot 1e  

serie van de voorronden) met de formule 80% van (210 - gemiddelde volgens Totaallijst).  

Gast spelers (niet-leden) die al eerder meegedaan hebben aan een open toernooi krijgen een  

handicap op basis van het gemiddelde dat zij hebben als gastspeler. (Het Wedstrijd secretariaat 

houdt bij wie al eerder meegespeeld heeft)  

Indien een speler nog geen handicap heeft dan wordt die bepaald op basis van zijn/haar eerste  

3 games in dit toernooi. Deze handicap geldt dan voor de rest van het toernooi.  

Tijdens de voorronden wordt er gespeeld met 2 personen op 1 baan.  

De vrijdag voorronde wordt gespeeld met maximaal 5 personen op 1 baan.  

De finale wordt gespeeld met 2 personen op 1 baan. Indeling banen op basis van een lootje 

trekken per finalist.  

De pinfall uit de voorronden wordt niet meegenomen naar de finale.  

Er wordt gespeeld volgens het Europees systeem (1 game op één baan).  

Het aantal finalisten (bij voldoende deelname) is als volgt : 

Jeugd 4, dames 8, heren 12. 

De finale vindt plaats op dezelfde avond van, en wel voorafgaand aan de, nieuwjaarsreceptie. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de prijsuitreiking gedaan aan de winnaars.  

De prijzen zijn geldprijzen in de klassen Heren en Dames 1e, 2e en 3e plaats.  

 

 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het WS. Deze beslissing is bindend.  
 


