BOWLINGCLUB DE SPEELBERG VZW SPEELJAAR 2018 – 2019.

PRAKTISCHE REGELING VOOR HET SPEELSEIZOEN 2018-2019
- HET SPEELSEIZOEN 2018-2019 begint op maandag 3 september 2018.
Er zal gespeeld worden op maandag, dinsdag en woensdag (banen 1-6). De wedstrijden
bestaan uit 3 games met 4 spelers ofwel 12 games.
In het ploegentornooi speelt elke ploeg in de heenronde en de terugronde tegen de 17
andere ploegen. Dit geeft 34 wedstrijden of 102 games gespeeld over 34 weken.
De rangschikking geeft recht op een prijs aan de eerste 9 ploegen. Er worden 4 prijzen per
winnende ploeg voorzien omdat de prijzen gekocht worden vóórdat de winnaars gekend
zijn. Ze worden onder de vorm van waardebons aangeschaft bij de sponsors.
In geen geval mag er een wedstrijd van datum verplaatst worden tenzij door een gegronde
beslissing van het bestuur.
-JAARTOPSCORES EN HOOGSTE TIERCES, SCRATCH EN HDC,
worden beloond met één waardebon per categorie indien aanwezig op de uitreiking.
Anders gaat de prijs naar de volgende.
- ELKE PLOEG kan bestaan uit 4, 5, 6, 7 of 8 verschillende spelers per seizoen. Elke
ploeg beslist autonoom welke 4 spelers er zullen aantreden. Tijdens de wedstrijd mag er
na een volledige game van speler gewisseld worden. Een afwezige speler, die moet
meetellen voor een volledige ploeg, krijgt een vaste score, dat voor iedere afwezige speler
hetzelfde zal zijn (=150) HDC inbegrepen. Een ploeg welke volledig afwezig is krijgt geen
punten, de tegenpartij speelt (tegen 4 x 150 HDC inbegrepen.)
- BIJ GELIJKHEID VAN KEGELS krijgt iedere ploeg één punt. Per gespeelde wedstrijd
zijn er 8 punten te verdienen; 2 per spel en 2 voor het totaal.
- IN GEVAL VAN EVENVEEL PUNTEN IN DE PLOEGENSTAND wint de ploeg met
het hoogst aantal kegels in het totaal met HDC. Indien nog gelijk wint de ploeg met het meest
aantal gewonnen games. Voor de 1 ste en 2 de plaats van het ploegentornooi wordt bij
gelijkheid van punten een testmatch gespeeld op zondag 02 juni 2019 om 10:00 uur.
- DE WEDSTRIJDEN STARTEN OM 20.00 U.
19.50 u.:
spelen beëindigen en afrekenen.
Diegene die de baan laat opzetten is verantwoordelijk.
19.50 u.:
begin proefballen.
20.00 u.:
begin kompetitie.
- TELAATKOMERS mogen niet meer invallen en starten vanaf het volgende spel.
Zij krijgen geen proefballen meer. Tussen de games zijn er geen proefballen.
- KLUBKAMPIOEN(E) scratch wordt hij of zij, die het hoogste gemiddelde speelt in het
georganiseerde ploegentornooi. Om in aanmerking te komen voor dit klassement, waarbij
alle gespeelde games meetellen, moeten er minstens 51 games gespeeld zijn en geeft recht
op een waardebon voor de eerste van 4 categorieën:(Mannen, Vrouwen, Boys(60+),
Girls(60+). De ploegkapiteins rekenen de wedstrijdgames van hun ploeg af met de uitbater.
- In geval van BOWLINGWERKEN worden de wedstrijden van die we(e)k(en) per
volledige week opgeschoven.
- INDIEN EEN SPELER GEDURENDE EEN SPEL lichamelijk niet in staat is verder te
spelen, mag hij vervangen worden door een reserve speler. De HDC zal voor beiden
verhoudingsgewijs volgens het aantal gespeelde beurten berekend worden. Dit resultaat
(+HDC) telt mee voor het ploegresultaat. Het resultaat telt niet mee voor de individuele
rangschikking scratch en zal ingevuld worden bij een fictieve speler. Eenmaal gestopt mag
hij dezelfde avond niet meer herbeginnen. Indien er niemand kan invallen telt het behaalde
resultaat waar de speler gestopt is.
- BETWISTINGEN I.V.M. PUNTEN EN SCORES mogen door de kapiteins bij het
bestuur gesignaleerd worden tot de vrijdagavond van bewuste speelweek.
Indien het een ploegresultaat betreft zijn de twee kapiteins betrokken en ook aanwezig.
Spelen op een verkeerde baan of in een verkeerde beurt geeft een dode bal.
B.C.S.B. V.Z.W. Mechelbaan 27, 2580 BEERZEL - PUTTE 015/24.18.77 1/2

BOWLINGCLUB DE SPEELBERG VZW SPEELJAAR 2018 – 2019.

- EEN STRIKE MET DE GEKLEURDE KEGEL vooraan geeft nog steeds recht op een
keuze uit de door de uitbater ter beschikking gestelde snoepassortiment.
Iemand die niet deelneemt aan de lotto wordt hiervan uitgesloten.
- BIJ DEFECT VAN MACHINES: Een beëindigd spel blijft tellen. Een onvolledig spel
blijft bewaard. De rest wordt nadien verder gespeeld op de eerste vrije paar banen op dezelfde
speelavond. Indien geen andere mogelijkheid wordt de wedstrijd gespeeld op de
eerstvolgende zaterdagnamiddag om 18.00 uur. Tijdens de laatste speelweek van het
ploegentornooi dienen de wedstrijden op dezelfde dag verder gespeeld te worden. Het
bestuur neemt een bindende beslissing ingeval van betwisting.
- HDC NIEUWE LEDEN: 40 voor de vrouwen, 30 voor de mannen. Deze HDC zal
aangepast worden na 3-6-15-30 games. Wanneer dit getal bereikt wordt tijdens een wedstrijd,
wordt de HDC aangepast na afloop van deze wedstrijd. Daarna wordt hij definitief voor de
rest van het seizoen. Leden die van een andere club komen, of een B.B.S.F. gemiddelde
hebben, vertrekken met de HDC gebaseerd op het B.B.S.F.-gemiddelde en bij gebrek hieraan
met de HDC gebaseerd op het gemiddelde van de vorige club. Deze HDC zal aangepast
worden zoals voor de nieuwe leden (na 3-6-15-30 games). Indien de spe(e)l(er)(ster) vorig
seizoen geen 30 games gespeeld heeft, start hij/zij met de HDC van vorig seizoen. Hij zal
aangepast worden zoals bij nieuwe leden. Het aantal spelen van het vorig seizoen wordt
behouden. Ook de games van het zomertornooi tellen mee en vermeerderen het aantal
gespeelde games.
- SUPERFINALE (HDC) DAMES EN HEREN (Vrijdag 10 MEI 2019) voor ALLE
CLUBLEDEN. Beide wedstrijden starten stipt om 20.00 uur met één shift van 2 spelen.
Volgende reeksen bestaan uit 1 spel. Er zal geëlimineerd worden volgens volgend
schema 32 – 16 – 8 – 4 - 2. Wanneer een gelijkheid van kegels optreedt gaan de
betrokkenen beiden naar de volgende ronde. Deze wedstrijden worden met HDC van het
huidige seizoen gespeeld en tellen niet mee voor het jaargemiddelde, het klubkampioenschap
en berekening van de nieuwe HDC. De winnaar heeft recht op een waardebon.
- SUPERFINALE SCRATCH – DAMES EN HEREN (Vrijdag 17 MEI 2019) VOOR
ALLE CLUBLEDEN. Beide wedstrijden starten om 20.00 uur met één shift van 2
games. Volgende reeksen bestaan uit 1 spel. Er wordt geëlimineerd volgens hoogste score
naar 32 – 16 – 8 – 4 – 2 spelers om dan de finale te spelen. Wanneer een gelijkheid van
kegels optreedt gaan de betrokkenen beiden naar de volgende ronde. De winnaar heeft
recht op een waardebon. Deze wedstrijden worden zonder HDC gespeeld en tellen niet
mee voor het jaargemiddelde, het clubkampioenschap en berekening van de nieuwe
HDC.
- REGLEMENT BEKER VAN BELGIE - BEKER ARMAND COLIN: Het bestuur stelt
een uit en een thuisploeg op telkens met minimum één reserve die op risico van uitsluiting
verplicht aanwezig is. Indien er volgende rondes komen worden de thuis- en uitploegen
verwisselt. Er wordt gestreefd naar een zo sterk mogelijke ploeg voor beide bekers.
- De minimum leeftijd voor deelname aan het ploegentornooi is 14 jaar.
- IN ALLE NIET-VOORZIENE GEVALLEN neemt het bestuur een bindende beslissing.
Het bestuur houdt zich het recht voor alle eventuele fouten te verbeteren om mogelijke
misbruiken te voorkomen.
HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN GOED SPEELSEIZOEN.
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