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Interteams reglement - Mededeling 
 
 

Door de pandemie werd BBSF verschillende keren verplicht om het sportreglement aan te 
passen.  Hierdoor werd in artikel 6,8 een alinea niet verwijderd. Voor het seizoen 2021-2022 
inzake stijgers en dalers is het reglement “post Corona” van toepassing.  Als je dit artikel van het 
reglement leest  kun je duidelijk opmaken dat het om een vergetelheid gaat. 
 
Om misverstanden te vermijden: 

6.8 Stijgers en dalers 
a. De teams die als eerste geklasseerd staan in de eerste, tweede en derde afdeling, bij het 

beëindigen van het seizoen, spelen het seizoen nadien respectievelijk in Ere, eerste en 
tweede afdeling. 

b. De twee laatst geklasseerde ploegen uit ere-afdeling gaan naar een eerste afdeling. 
c. De twee laatst geklasseerde ploegen uit eerste afdeling en tweede dalen naar een 

respectievelijke tweede afdeling en derde afdeling volgend seizoen. 
d. Bij gelijkheid van punten in een afdeling telt het puntentotaal van de onderlinge 

confrontaties en bij gelijkheid hiervan het kegeltotaal van deze confrontaties. 
e. De twee kampioenen van de eerste afdeling en de 4 stijgers uit de tweede afdeling mogen 

hun promotie niet weigeren.  Op een weigering staat een boete die bepaald wordt door het 
bestuursorgaan daarenboven zullen ze het volgende seizoen aanvangen met een mindering 
van 93 punten. 

f. In het geval het seizoen niet op een reguliere manier kan beëindigd worden, zijn de 
klassementen definitief op het moment dat er vijf wedstrijddagen werden gespeeld.    In het 
geval er niet evenveel wedstrijden werden gespeeld binnen een afdeling, zal de regel van 
drie toegepast worden om het aantal wedstrijden te egaliseren.   Indien er minder dan vijf 
wedstrijddagen werden afgewerkt en er geen kans bestaat dat de competitie zal hervat 
worden, worden de competitie geannuleerd.   

g. Een club met meerdere teams in competitie, dat een team minder inschrijft voor het nieuwe 
seizoen, moet het team uit de laagste afdeling laten wegvallen. 

h. Als een club in de onmogelijkheid is om een representatief team samen te stellen in één van 
de hogere afdelingen (gebrek aan spelers), kan de club de plaats in deze afdeling afstaan aan 
een andere club, indien één van de spelers van het team daarheen getransfereerd is.  Het 
comité van de verlatende club (minstens drie leden) moet deze keuze kenbaar maken voor 
10 juni. 


