
Reglement. 

1. Dit Internationaal Toernooi  is een individuele wedstrijd voor amateur spelers en speelsters die erelid zijn 
van ASBL « B.C. Les ALLIES » , met een internationale licentie en in regel zijn met hun respectievelijke 
nationale federatie. De licentie "L" van de B.B.S.F. is een internationale amateur licentie. Alleen amateur-
spelers zijn toegelaten. 

2. Dit toernooi vindt plaats in Bowling "Les Alliés", Chaussée de Dottignies te Moeskroen van 3 tot 9 
oktober 2022. Dit toernooi is ingericht door ASBL « B.C. Les ALLIES » en gehomologeerd door de BBSF. 

3. Toernooileider : DEFONTAINES Francis 

Inrichtend comité : Perniaux Véronique, ORLANDI Flora, WUYLENS Vincent, DURET Eddy 

4a. Voor Belgische leden, aangesloten bij de B.B.S.F. en gedomicilieerd in België, moet het gemiddelde op 
de licentiekaart gebruikt worden als basis voor de toekenning van de handicap of de indeling in 
categorieën. Buitenlandse spelers (speelsters) die ook een Belgische licentie hebben, moeten hun twee 
licenties voorleggen. Het hoogste gemiddelde wordt in aanmerking genomen voor het toernooi. Er is geen 
minimum aantal gespeelde spellen vereist. 

4b. De buitenlandse spelers (speelsters) zonder B.B.S.F. licentie moeten de lidkaart van hun 
respectievelijke nationale federatie voorleggen. 

4c. Voor buitenlandse spelers (speelsters) waarvan het gemiddelde regelmatig wordt bijgewerkt (bijv. 
Frankrijk), zal het gemiddelde dat ze hebben als ze deelnemen aan het eerste BBT-toernooi gebruikt 
worden. Dit gemiddelde geldt voor alle volgende BBT-toernooien. 

4d. Verklaringen betreffende het gemiddelde, opgesteld door clubs zijn niet geldig.  

4e. Als een speler geen officieel gemiddelde heeft, wordt hij automatisch in de handicapcategorie 
geplaatst. 

Het gemiddelde wordt bepaald volgens de BBT-regels en als volgt berekend: 

Als dit zijn (haar) eerste deelname aan een BBT-toernooi is, wordt zijn (haar) gemiddelde berekend op de 5 
beste games scratch van zijn eerste deelname en zal worden gebruikt voor mogelijke re-entries. 

Vanaf het 2e BBT-toernooi waaraan hij (zij) deelneemt, wordt zijn (haar) gemiddelde berekend op de som 
van de 5 beste games scratch van zijn 1ste entry (van het 2de toernooi) plus die van zijn eerste BBT-
toernooi, d.w.z. 10 spellen in totaal. 

5. Alle reglementen van de B.B.S.F. en F.I.Q. - W.T.B.A. zijn van toepassing. 

6. Deelname- en inschrijvingskosten: 5€ per deelnemer 

   Bijdrage erelid van ASBL “B.C. Les ALLIES” 2022-2023: 60€ 

7. INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: 

www.bowl4u.com / per telefoon :00.32.69.84.81.70 en Gsm : 00.32.497.507.251 tot 22.00 uur 

per e-mail : fradef@skynet.be    Website : www.bcallies.be 

8. Maximum van 3 spelers(speelsters)/baan/shift. 

9. De toekenning van de banen zal vooraf door het inrichtend comité gedaan worden. 

Re-entries zijn toegelaten: 50€/Re-entry. De re-entry is betaalbaar bij de eerste deelname. 

Re-entries worden niet in aanmerking genomen voor de BBT-ranglijst, alleen voor de 
toernooirangschikking. 

Baanonderhoud voor elke shift . 

10. Het toernooi wordt gespeeld over 6 games met wisselen van banen na iedere frame en opschuiven van 
2 paar  banen naar rechts na 3 games. Er zullen  3 directe klassementen opgemaakt worden : Scratch 
en Handicap Heren en Handicap Dames.  De handicap zal berekend worden op basis van 80% van (210 
- officiële gemiddelde) met een maximum van 45 voor de dames en voor de heren. De heren met een 
gemiddelde van 195 en meer komen uitsluitend in het klassement scratch met bonus: van 195 tot 
199 = 9, van 200 tot 204 = 6, van 205 tot 209 =3, van 210 en meer = 0. De heren met een gemiddelde 
van minder dan 195 komen in het klassement handicap. 

11. Het eindklassement van het toernooi is een direct klassement in de 3 categorieën zonder finale. 
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Spelers (speelsters) worden gerangschikt op het totaal der kegels van de 5 beste games met handicap of 
bonus 

12. In geval van ex-aequo 

Heren Scratch: 

· Kleinste verschil tussen de 
hoogste en laagste game 
met bonus op het totaal van 
de 5 games 

· Hoogste score scratch + bonus 
op het totaal van de 5 games 

· Kleinste officieel gemiddelde 

Heren en Dames Handicap: 

· Kleinste handicap 

· Kleinste verschil tussen de 
hoogste score en de laagste 
met handicap op het totaal 
van de 5 games 

· Hoogste score met handicap op 
het totaal van de 5 games 

 

 

Alle gespeelde games, tijdens het toernooi , worden in aanmerking genomen voor de berekening van het 
nationaal gemiddelde en worden doorgestuurd naar de B.B.S.F. 

13.Men is verplicht een bowlingshirt te dragen. De uitslagen worden berekend door QUBICA –AMF BES 
scoring system.Pacers mogen slechts ingezet worden voor het vervolledigen van een paar banen zodat het 
ritme van het spel behouden blijft. Pacers mogen niet op een later tijdstip aan het toernooi deelnemen. 
Deze spelers(speelsters) moeten ook de B.B.S.F. regelgeving naleven. Er zal een scheidsrechter aanwezig 
zijn tijdens gans het toernooi. De spelers(speelsters) worden verzocht minstens 30 min. voor de aanvang 
van hun shift aanwezig te zijn. Laatkomers zullen hun game aanvangen met de frame waar men mee bezig 

is bij hun verschijning op de baan. Inhalen is niet toegelaten. De deelnemingskosten zullen niet 

terugbetaald worden en zullen opgeëist worden in geval van het niet komen opdagen (forfait)  

zonder geldige reden. Iedere klacht moet binnen de 15 minuten na de shift bij de organisatoren ingediend 

worden. Nadien zal er geen klacht meer aanvaard worden. Spelers(speelsters) uit plaatselijke clubs zullen 
bij voorkeur op een weekdag spelen. De spelers (speelsters) die uitgesloten zijn door de B.B.S.F. zullen 
niet toegelaten worden. Het prijzengeld dat binnen de 30 dagen na het toernooi niet werd opgeëist zal 
eigendom blijven van de club. Elk geschil dat niet in het reglement is voorzien, zal onherroepelijk door 
het inrichtend comité opgelost worden. 

14. Het gewaarborgd prijzenfonds als verblijfs-en verplaatsingonkosten bedraagt 7000€ als er 200 
inschrijvingen zijn  

Bovendien ontvangt elke winnaar in de 3 categorieën (of de volgende als de speler (speelster) het 

eerste toernooi al heeft gewonnen of als hij (zij) al wordt gesponsord door de firma Valcke ) een bal 

van de sponsor van de BBT: VALCKE Bowling. 

 15. Prijsuitreiking 

Direct na de laatste shift  van zondag of gestort op de bankrekening van de winnaars als deze niet 

aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

Volgend BBT Toernooi :       BC Alloo – St. Martens Latem   22/11/2022 -> 27/11/2022 

 


