
Reglement Zomerleague 2019 

 
Deelname 
Aan de door Olround zomerleague kan uitsluitend worden deelgenomen door spelers die bij de 
wedstrijdleiding zijn ingeschreven. Inschrijven kan ook nog gedurende het seizoen. 
 
Voor aanvang van de desbetreffende wedstrijd dient u aangemeld te zijn bij de receptie met voor- en 
achternaam. Deelname is op individuele basis. 

 
Deelname is alleen mogelijk indien het volledige bedrag prijzengeld voor aanvang is betaald. Het 
prijzengeld bedraagt €25,- per persoon en dient aan de receptie bij Olround betaald te worden. 
Het prijzengeld wordt niet gerestitueerd. Het prijzengeld zal volledig uitgekeerd worden aan de 
deelnemers. 
 
Per speelavond dient er speelgeld van €7,50 per persoon betaald te worden aan de receptie. 
 
Wedstrijd 
Er zal voor twee klassementen gespeeld worden: ‘Totale pinfall’ en ‘Best ball’. Zie verderop voor de 
uitleg hiervan. 
 
Per speelronde speelt u 4 games met een Europees systeem. 
U dient minimaal 7 speelrondes te voltooien om mee te doen voor het eindklassement. U mag 
maximaal 10 speelrondes voltooien. Bij meer dan 7 speelrondes, mag u de slechtste speelronde(s) 
wegstrepen, naar een totaal van 7 voltooide spelrondes. 
 
Data en banen 
Speelmogelijkheden van maandag 3 juni tot en met woensdag 14 augustus, op de aangewezen data 
en tijdstippen. (Zie onderaan het regelement de exacte data.) Bij deze data staat tevens vermeld of 
er in de voorzaal, of in de Obowl (achterzaal) wordt gespeeld. 
 
Op aangegeven data en tijden zullen er 6 banen ter beschikking staat voor de zomerleague. Op al 
deze banen zal van te voren banenonderhoud gepleegd zijn. Op de slotavond (14-8) zullen er 11 
banen ter beschikking staan. Dit is gehele voorste zaal. 
 
Indien er op een avond meer spelers aanwezig zijn dan ruimte voor is, hebben de eerst aangemelde 
spelers recht op spelen. Indien beschikbaar kunnen er extra banen of tijd ter beschikking komen, dit 
wordt echter niet gegarandeerd. 
 
  



Te winnen prijzen 

 
Per deelnemer kan slechts één prijs in ontvangst genomen worden. 
Indien een speler in twee categorieën heeft gewonnen, ontvangt hij/zij hiervan alleen het hoogste 
bedrag. De zo vrijgekomen prijs, zal gaan naar de eerst volgende rechthebbende gaan. 
 
De ‘poedelprijzen’ zullen verloot worden onder alle deelnemers die minimaal 7 wedstrijden hebben 
gespeeld EN nog geen andere prijs in ontvangst hebben genomen.  
 
Al het prijzengeld komt volledig ten goede aan de spelers. 
 
Slotavond en prijsuitreiking 
De slotavond zal plaatsvinden op woensdag 14 augustus en start met een reguliere wedstrijd. 
Aansluitend zal de prijsuitreiking vinden. 
 
Na de laatste gegooide wedstrijdbal, zal de disco aangaan, inclusief gouden pinnenspel, DJ en rad van 
fortuin. Voor de extra sfeer zullen wij trakteren op wat bitterballen. Ook voor deze avond geldt het 
reguliere speelgeld. 
 
Ingooitijd 
Er wordt een ingooitijd van 5 minuten gehanteerd. 
 
Scores en tussenstanden 
De scores zullen na iedere wedstrijd zo snel mogelijk online gezet worden.  
Deze zullen te vinden zijn op www.olroundnijmegen.nl onder het kopje ‘Zomerleague’. 
 
Handicap regeling 
Spelers spelen met de handicap waarmee zij zijn geëindigd in de voor hen betreffende league. Indien 
een speler in meerdere leagues heeft gespeeld, en dus meerdere handicaps heeft, wordt de 
handicap bij de meest gegooide games genomen. Alle officiële leagues bij Olround Nijmegen spelen 
met dezelfde handicapregeling. Hierdoor zal er geen oneerlijk voordeel ontstaan. 
 
Per speeldag krijgen vrouwen een extra voordeel van 25 pins. Dit is per speeldag, niet per game. 
 
 
 

http://www.olroundnijmegen.nl/


De handicap van elke individuele speler bedraagt 80% van het verschil tussen het vaste richtgetal 200 
en het gemiddelde van de individuele speler op een heel punt naar beneden afgerond. De maximum 
handicap bedraagt 80* punten per game per persoon. Voorbeeld: 

Een speler staat 100 pins gemiddeld 
Het richtgetal 200 – 100 = 100 
80% van 100 = 80  
80 is de handicap welke wordt toegepast 

*Voor alle vrouwen geldt er een bonus van 20 punten per speelavond. Deze 20 punten zullen bij de 
totale pinval geteld worden. 
 
Overige  
Het is niet toegestaan het spel onnodig op te houden.  
 
Indien een speler onder een valse naam speelt of anderszins fraudeert, vervalt zijn score voor deze 
wedstrijd. Indien de wedstrijdleiding het nodig acht, kan een speler geheel uit de wedstrijd geschrapt 
worden. 
 
Tijdens de competitie geldt de voorrangsregel: de approach mag pas worden betreden na de bal 
release van de (beide) speler(s) naast u. Indien twee spelers tegelijkertijd de approach willen 
betreden heeft de rechter speler voorrang. 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in gevallen van overmacht beslist de 
wedstrijdleiding. Dergelijke beslissing is bindend. 
 
Best Ball 
De Best ball, zal gaan over de eerste vier games. 
 
Totale Pinfall 
De puntentelling wordt berekend op ‘handicapbasis’. De scratch pinfall wordt vermeerderd met de 
geldende handicap van de individuele speler. 
 
Een deelnemer dient minimaal 7 speelrondes te voltooien om mee te doen voor het eindklassement. 
U mag maximaal 10 speelrondes voltooien. Bij meer dan 7 speelrondes, mag u de slechtste 
speelronde(s) wegstrepen, naar een totaal van 7 voltooide speelrondes. De totale pinfall van de 
beste 7 speelrondes telt als eindscore. 
 
 
 
  



 

Tijd Bijzonderheden Tijd Bijzonderheden

Ma 3-jun 20:00 - 22:00 Obowl Za 13-jul 14:00 - 16:00

Wo 5-jun 20:00 - 22:00 Obowl Ma 15-jul 20:00 - 22:00

Za 8-jun 12:00 - 14:00 Di 16-jul 20:00 - 22:00

Ma 10-jun 20:00 - 22:00 Wo 17-jul 20:00 - 22:00

Wo 12-jun 20:00 - 22:00 4 banen Za 20-jul 14:00 - 16:00

Za 15-jun 12:00 - 14:00 Ma 22-jul 20:00 - 22:00

Ma 17-jun 20:00 - 22:00 Di 23-jul 20:00 - 22:00

Wo 19-jun 20:00 - 22:00 Wo 24-jul 20:00 - 22:00

Za 22-jun 12:00 - 14:00 Za 27-jul 14:00 - 16:00

Ma 24-jun 20:00 - 22:00 Ma 29-jul 20:00 - 22:00

Wo 26-jun 20:00 - 22:00 Di 30-jul 20:00 - 22:00

Za 29-jun 12:00 - 14:00 Wo 31-jul 20:00 - 22:00

Ma 1-jul 20:00 - 22:00 Obowl Za 3-aug 14:00 - 16:00

Di 2-jul 20:00 - 22:00 Ma 5-aug 20:00 - 22:00

Wo 3-jul 20:00 - 22:00 Wo 7-aug 20:00 - 22:00

Za 6-jul 14:00 - 16:00 Za 10-aug 14:00 - 16:00

Ma 8-jul 20:00 - 22:00 Ma 12-aug 20:00 - 22:00

Di 9-jul 20:00 - 22:00 Di 13-aug 20:00 - 22:00

Wo 10-jul 20:00 - 22:00 Wo 14-aug 19:00 - 22:00 Slotavond

Parkeerplaats 

niet bereikbaar

Let op, vanaf 6 juli start de zomerleague om 14.00 uur!

Datum Datum


